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Produkt:
Ekspres do kawy
Model:
486950
Spełnia wymagania opisane w dyrektywach:
2014/30/WE – Kompatybilność elektromagnetyczna 
2014/35/WE – Niskonapięciowy sprzęt elektryczny 
2011/65/WE – RoHS - w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie    
 elektrycznym i elektronicznym

Oraz spełnia wymagania norm: 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 – Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego 
użytku, narzędzielektrycznych i podobnych urządzeń – Część 1: Emisja

EN 61000-3-2:2014 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy 
dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A) 

EN 61000-3-3:2013 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- 
Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach 
zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie 
znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo

EN 61000-3-11:2000  –  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: Dopuszczalne poziomy
  -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych
  sieciach niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A
  podlegające przyłączeniu warunkowemu

Niskonapięciowy sprzęt elektryczny (LVD)

EN 60335-1:2002+A14:2010 – Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- 
Część 1: Wymagania ogólne

EN 60335-2-15:2002+A2:2008 – Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- 
Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania cieczy

EN 62233:2008  –  Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu do użytku
  domowego i podobnego z uwzględnieniem narażania człowieka
 
Wyżej wymienione urządzenie spełniaja wymagania zawarte w rozporządzeniach:
1935/2004/WE – Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów 
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
10/2011/WE – Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Przy właściwym użytkowaniu, całkowita oraz szczegółowa migracja mieści się w maksymalnej dopuszczalnej wartości, określonej w 
rozporządzeniu 10/2011. Użyte materiały są zgodne z wymienionymi w rozporządzeniu 10/2011. W przypadku, gdy produkty zawierają 
materiały z ograniczeniami (SML/QM), są one zgodne z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami wymienionymi w rozporządzeniu 
10/2011.

Deklarację wystawiono w dniu 04.10.2017, na podstawie świadectwa zgodności: nr. BCTC-160100490C wystawionego w dniu 22.01.2016, 
BCTC-160100491C wydanego dnia 21.01.2016, . LCZC15040889-E z dnia 29.04.2015 oraz LCZC15040888-E z dnia 29.04.2015

Wystawiający:
Specjalista ds. dokumentacji produktowej działający na podstawie pełnomocnictwa Zarządu
Ireneusz Tarnowski


