
 
Energetski list PC Anni PF7 

 
 
 

 

Vrsta  izdelka Osebni računalnik 

  
Ime proizvajalca Anni d.o.o. 

  
Oznaka modela Anni PF7 

  

Leto izdelave 2018 

  
Vrednost ESPE (kWh) in prilagoditve zmogljivosti, ki se 

uporabljajo, kadar so vse samostojne grafične kartice (dGfx) 
onemogočene in če se sistem preskusi s preklapljanjem grafike 
in prikaz poganja UMA; 

/ 

  
vrednost ESPE  (kWh) in prilagoditve zmogljivosti, ki se 
uporabljajo, kadar so vse samostojne grafične kartice (dGfx) 
omogočene; 

174,19 

  
Moč v nedejavnem stanju (W); 48,67 

  
Moč v načinu mirovanja (W); 2,17 

  

Način mirovanja z močjo pri omogočeni funkciji WOL (W) 

(kjer je omogočen); 

/ 

  

Moč v načinu izklopa (W); 0,56 

  

Način  izklopa  z  močjo  pri  omogočeni  funkciji WOL  (W)  

(kjer  je  omogočen); 

/ 

  
Učinkovitost  notranjega  napajalnika  pri  10 %,  20 %,  50 %  
in  100 %  nazivne izhodne  moči; 

Ef (20%) = 86,67% > 82% 
Ef (50%) = 87,81% > 85% 
Ef (100%) = 84,27% > 82% 

  
Ravni hrupa računalnika (deklarirano raven zvočne moči po 

lestvici A); 

25 dB 

  
Metodologija merjenja, uporabljena za izračun podatkov 
porabe in energetske učinkovitosti; 

SIST EN 62623:2013 
Za napajalnik podatek proizvajalca 

  
Zaporedje  korakov  za  zagotavljanje  stabilnih  pogojev  glede  

potrebe  po  moči; 

Uporaba on-line UPS Socomec ITY2-TW010B 

  
Opis, kako je bil izbran ali programiran način mirovanja 

in/ali izklopa, 

Oper. sistem Windows 

  
Zaporedje dogodkov, ki je potrebno za dosego načina, v 
katerem oprema samodejno preide v način mirovanja in/ali 
izklopa; 

Nastavitev časa v oper. sistemu Windows 

  
Trajanje nedejavnega stanja, preden računalnik samodejno 
doseže način mirovanja ali drugo stanje, ki ne presega 
veljavnih zahtev za moč v načinu mirovanja; 

30 minut 

  
Pretečeni čas po obdobju nedejavnosti uporabnika, v katerem 
računalnik samodejno preide v način, ki zahteva manjšo moč 
kot način mirovanja; 

20 minut, izklop diskov 

  
Pretečeni čas, preden se način mirovanja prikazovalnika 
aktivira po nedejavnosti uporabnika; 

10 minut 

  
Informacije za  uporabnike o  možnosti  varčevanja z  energijo 
pri  funkciji upravljanja porabe; 

Informacije v navodilih in v oper. sistemu Windows 

  
Informacije za  uporabnike  o  tem,  kako  omogočiti  funkcijo 

upravljanja porabe; 

Informacije v navodilih in v oper. sistemu Windows 


