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Produkt;
Piec do pizzy
Model
7 81 01 4,7 81 024,7 81 1 1 4,7 81 1 24,7 81 21 4,7 81 224,7 81 31 4,7 81324

spełnia Wymagania opisane W:

Dyrektywach:

2006i95ĄVE
2004l108ME
20O2l96ME
2011l65lEU

- LVD urządzenia elektryczne niskonapięciowe
- EMC kompatybilnośó elektromagnetyczna
- postępowanie ze zużYtym sprzętem
- RoHs W sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych

substancji w sprzęcie eIektrycznym i eIektronicznym

Normach:

N is k o n a pi ęc i owv s p nęt el ektrvcznv ( LvD)

PN-EN 60335-1 :201 2

PN-EN 00335-2-36:2009 l A1 1,.20 1 2

PN-EN 62233:2008/AC:2008

ko m p atvb i l n ość e l e ktrom aq n etv czn a (E M cl

PN-EN 61000-3-3,201 1 -

PN-EN 55014-'1 :20,12_

PN-EN 5501 4-2: 1 999/A2:2009

DWie ostatnie cyfry roku

Deklarac]e wysiawiono:

, w którym naniesiono cE:,l0.

Elektryczny sprzęt do uzytku domowego i podobnego -
Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogolne (oryg.)

Elektryczny sprzęt do uźytku domowego i podobnego --
Bezpieczeństwo użytkowania -- Częśó 2-36: Wymagania
szczegółowe dotyczące eIektrycznych trzonóW kuchen nych,
piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych d|a zakładóW
zbiorowego żywienia

Metody pomiaróW pó| eIektromagnetycznych elektrycznego sprzętu
do użytku domowego i podobnego

KompatybiIność eIektromagneiyczna (EMc) - Częśó 3-3: Poziomy
dopuszczalne - ograniczanie zmian napięcia, Wahań napięcia i

migotania śWiatła W pubIicznych sieciach Zasilających niskiego
napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie
znamionowym < |ub= 16A pżYłączone bezwarunkowo

Kompatybilnośó elektromagnetyczna -_ Wymagania dotyczące
przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i

podobnych urządzeń -- Część 1 : Emisja

Kompatybjlność elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania
dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi
elektrycznych i podobnych urządzeń - odpornośc nazaburzenia
eIektromagnetyczne - Norma grupy wyrobów

Rozporządzeniu nr 1 935/2004 Parlamentu Europejskiemu i Rady W sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu Z
żyWnością oraz uchylającym Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG

WystaWiający
stanowisko pełnomoc bkości
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