
Galaxy S23 Ultra

Daha çox təkrar emal materialından
hazırlanmış Galaxy-ni sına 

80%
Təkrar emal
plastiki
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Təkrar emal
Plastiki

Atılmış PET butulkaları

20%
Okeandan
toplanmış

təkrar emal
plastiki 

Galaxy S23 seriyasında digər mövcud Galaxy smartfonları ilə 
müqayisədə daha çox təkrar emal materialı istifadə edilir

Biz Galaxy S23-nın arxa şüşəsi və ön korpusunda 
atılmış PET butulkalardan istehsal olunan yeni 
təkrar emal plastiki hazırlayıb əlavə etmişik.

Təkrar emal
Alüminiumu

Galaxy S23 Ultra yan və səs düymələri, 
həmçinin SIM kart yuvası təkrar emal 

alüminiumundan hazırlanan ilk flaqman 
cihazdır.

100% təkrar emal kağızından
hazırlanmış yeni paket2

Biz qutu, həmçinin ön və arxa qoruyucularılarda 100% 
təkrar emal kağızından istifadə edirik, arxadakı 
plastik germetik stikerdən isə imtina etmişik.3  

Ətraf mühitə təsirini
etimadla ölç

1. Daxili araşdırma əsasında. Satış dəyərləndirməsi əsasında çıxarılan rəqəm.
2. Bu bazarlarda Galaxy paketi plastikə büküləcək: İtaliya, İndoneziya, Tayland, Banqladeş, Nepal, Şri Lanka, Çin və Tayvan.

3. ABŞ və Perudan başqa bütün bazarlarda.
4. Vyetnamda istehsal edilən və Birşləşmiş Krallıqda satılan məhsullar üçün.

*Bütün funksionallıq, göstəricilər, xüsusiyyətlər və bu sənəddə məhsul haqqında verilən digər məlumatlar,
o cümlədən (lakin bununla məhdudlaşmayaraq) üstünlüklər, dizayn, qiymət, komponentlər, çalışması, çatımlılığı və imkanları xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

Galaxy S23 Ultra ətraf mühitə təsirinin azlığına görə 
UL ECOLOGO® sertifikatına layiq görülüb. Eyni 
zamanda Galaxy S23 Ultra istifadə müddəti  
boyunca ətraf mühitə 70.557kg CO2eq tullantı ataraq 
Carbot Trust sertifikatına layiq görülüb.

15 ton 1  atılmış
balıqçı toru 

6  12 Daxili və Xarici
komponent

Galaxy S23 seriyasında okeandan toplanmış təkrar 
emal plastikinin həcmini artırmaqla 2023-cü ilin 
sonunadək 15 ton balıqçı torunun dünya okeanına 
atılmasının qarşısını alacağımızı ehtimal edirik. 

Təkrar emal
şüşəsi

Galaxy S23 Ultra ön və arxa şüşəsində 
22% 2-qat təkrar emal materialından 

hazırlanan Corning® Gorilla® Glass 
Victus® 2 şüşəsindən istifadə edilən ilk 

smartfondur.

Galaxy S23 seriyasına nəzər salsaq, görərik ki, təkrar 
emal materiallarının sayı Galaxy S22 Ultra-da 6 daxili 

komponent olub, Galaxy S23 Ultra-da isə 12 daxili və 
xarici komponentə qədər artırılıb. 


