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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
12/HDMI/2019

1.Produkt: grupa wyrobów: Kable HDMI-HDMI

marka: CONOTECH

model: NS-015B 3,0m VERSION 2.0

2. Producent: NOVISAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zaporoska 37

53-519 Wrocław, POLAND

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji: Przewód z dwoma końcówkami HDMI. High speed HDMI Cable (Version 2.0). Końcówki pozłacane

24 karatowym złotem. Potrójne ekranowanie. Długość 3 metrów. Służy do podłączenie TV, monitorów,

tunerów SAT, DVD i innych urządzeń mających wejście w standardzie HDMI. Zdjęcie wyrobu powyżej

(punkt 1 i 2)

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa

harmonizacyjnego:

2012/19/EU Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical

and electronic equipment (WEEE)

2012/19/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

2011/65/EU Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction

of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (kategoria 3, zgodnie

z załącznikiem I, dyrektywy 2011/65/UE)

2011/65/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia

stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (kategoria 3,

zgodnie z załącznikiem I, dyrektywy 2011/65/UE)

2015/863 Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive

2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances

2015/863 Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych

ograniczeniem

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych,

w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 50581:2012 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect

to the restriction of hazardous substances

EN 50581:2012 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia

stosowania substancji niebezpiecznych

PN-EN 50581:2013-03 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia

stosowania substancji niebezpiecznych

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem .

podpisano w imieniu producenta: Imię i nazwisko:
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