Playstation 3 under juletræet kan blive en dyr
fornøjelse !
En julegave med væsentlige driftsomkostninger, såvel for pengepungen som for miljøet,
det er hvad man kan risikere at modtage - eller give - uden at vide det. I hvert fald hvis
der ligger en Sony PlayStation 3 under juletræet i år. Og her tænker vi ikke på de udgifter som nødvendigvis vil følge med, når der
skal købes spil til konsollen.
Hvis man glemmer at slukke
efter brug, koster det op mod
3000 kroner om året i strømforbrug...!
PlayStation 3 har nemlig ikke
en
automatisk
standbyfunktion. Mange andre elektroniske apparater har standby, der automatisk indfinder
sig, hvis man ikke bruger dem
i et stykke tid. PlayStation 3
kræver enten fem klik på
controlleren eller ét tryk på
en knap på konsollen.

sat i standby. Der er altså ingen vej udenom
de 5 tryk på controlleren eller ”gåturen” hen
til afbryderknappen på maskinen.

I øvrigt har du mulighed for at lade forskere
bruge din spillemaskines kræfter til medicinsk
forskning, når den er tændt men ikke i brug.
Via internettet kan spillemaskinen tilkobles
forskerprogrammet folding@home. På den
måde kan forskerne kombinere flere maskiners regnekræfDet koster ca. 300 kr. om året i
ter via internettet, og få muel, hvis du spiller 2 timer om dalighed for at løse kompliceregen på din PlayStation 3. Tilsvade regneopgaver. Der er blot
rende koster det ca. 50 kroner
den hage ved det, at det kan
for Nintendo Wii.
koste 2900 kr. ekstra på elPlayStation 3 kan også afspille
regningen årligt, med deraf
DVD-film og musik-CD’er, samt
følgende miljøbelastning og
browse internettet. Men strømCO2 -udledning.
forbruget er næsten det samme

Det er fint at Playstation 3
kan bruges til medicinsk
ge større end en almindelig dvdforskning, men uheldigt at elog cd-afspiller!
forbruget bliver så stort. Velgørenhed skal helst ikke ske
Man kan heller ikke gøre det lettere for de
på bekostning af miljøet.
spilleglade medlemmer af familien, ved at
Så derfor: 5 klik på controlleren eller tre
koble konsollen til en elspareskinne, der auskridt hen til konsollen hver gang du har spiltomatisk slukker for konsollen når fjernsynet
let - hvis ikke du vil bruge dine penge på
slukkes. For i brugsanvisningen står, at der
strøm i stedet for på nye fede spil - og samtiførst må slukkes helt for strømforsyningen –
dig overtrække din ”CO2-konto”.
dvs. på stikkontakten – når spillemaskinen er
som ved spil. Altså mange gan-

Elsparefonden anbefaler Sony og Nintendo; - at ændre konsollernes funktionalitet, så de automatisk går i
standby senest efter 30 min. uden brug; - at gøre det lettere at slukke, samt; - at sikre, at man kan bruge en
elspareskinne. Læs mere og se testrapporten fra DTI på: www.elsparefonden.dk
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