
дЕклАрАцIя про вцповIднIсть ль 31/2020

1, Радiообладнапня (вирiб, тип, нOмер партi[чи серiйний номер)
КОМП'ЮТеР ПеРСОНаЛЬНИЙ (IIЕОМ-ноубук) торговельноi марки дррlе торговельноi назви cepiiвиробiв MacBook Аir, моделi д)ззi Ь пр*йц.""" .rо.ЙеншIм UAIA або RU/A в артикулi, щоВизначае локалiзацiю) з обладнанняй радiол".rуф-rБъв 802.11 та iнтерфейс передачi данихBluetooth)

2, Найменуванпя та адреса впробника або його уповнова}кеного представника
Уповновалtений представник - тоВ пII "АсБIС- УKPAiHA'', YKpaiHa, вул. Газова, 30, м. КиiЪ,

ffi 1ЖН, fifrЖff :';lH Ятrу,пi* "Ьп- 
-д"Й 

io,,o,"", I",;r;;; Ji ;, .арр t" о i,t,ый"
3. Ця декларацiя вцповiдпостi видана пiд особистУ вhповiдальнiсть виробника
"ЭПrUI ДИСТРiб'ЮШН IНТеРНеШнл", Iрландiя (Холлiхiл 

чч:"рlу Естейт, холiхiл, корк) (,,дррlеDistribution lnternationat",Ip;;йi;G;rbriilr йuйй;й, 
"",rnill, 

cork,Ireland))
4, Об'ект лекларацiт (lлентифiкацiя радiообладпапня, яка да€ змоry забезпечшти йогоl*"r'fffl"Xlffiil#:HJ"Ж'u" *Ъ""ОРОВi ЧiТке,оОрч*чrr;Б;;";;:Ъш 

для iдентифiкацil
Комп'ютер персон{lльн::^IчЕФм-ноутбуф торговельноi марки,АррЦ торговельЕоi назви cepii виробiвMacBook Аir моделi д23i7 с1 "п"iй,i.вим позначенням UA{l або RU/A в артикулi, що визначаелокалiзацiю) з обладнанн"м радiодо"упiсввв 8Б.ii;;;;;.рi.и. передачi даних bluetooth)

5, об'ект декларацii вiдповiдае вимогам таких технiчних регламентiв:Технiчного p..nu"."ry рчдiооО"ЙЙ"Й
6. Посилання на вiдповiднi ст:застосоваНi, абО посиланнЯ на *Цj:iн'lJi,н:Yd,Н'"",Т:Ч,ж 11Н"о;:hil:,.1i:;

ацiйпого ;;*.;;,;.pciT та дати виддццg);
Пункги ''Технiчного

регламенту
радiообладцддцqll

додаткова iнформацiя

Випробувальна лабораторiя
(атестат акредитацii)/

Заcтocoванicтaндаpтrr'щoвключeнio9'''.oun'5

, вiдповiдностi радiообпчопurr".у-aui" 
"rrо."r',ДСТУ ETSI EN 300 328:2017

LEISJ 9N 300 328:2016, IDT),
дсту ETSI EN 30I s9j:20l7
(ETSI EN 301 893:2017, tDT)

9338 вiд 16.11.2020 вцрiт ундIрт Q0227)

ЗаcтoсoванiстанДаpти'щoнeвключ.nioo',П.pй";й;;;

.oстipадiooбnoo"onn".y'..u""uu'o.o',,*иМнадаепpезумпцiю
ДСТУ EN б2311:2014
(EN б231l:2008, IDT).
ДСТУ EN б2368-1:2бt7
(ЕЛ б2368-1 :2014; ДС:2015-05; дс:20l 5_02;дс:2л0l5_I l; дс:20I7; лll:20i7; IDт,lЪ;'
б23б8-1:20l4, MOD;
Соr 1:2014; Cor 2:2015, IDT) (Додаток F)

9338 вiд 1б.11.2020 вц PiT ундIрт Q0227)

ДСТУ EN 30l 489_1:2014

lEN 10l 489-1 ч1.9.2, IDT)
(пп. 8.2,8.4,9.2, 9.3)
(з урахуванням
,[qTY ETýI EN 301 489-17:2008
(ETSI EN 30t 489-17:2002, IDT)

9338 вiд 16.11.2020 вц_рiт ундIрт Q0227)
випробування разом з блоком

,кивлення моделi А2164



ДСТУ ETSI EN 302 502:20tб
(ETSI EN 302 502:2008, IDT),
ДСТУ ШU-R М.1450-5:2019
(ITU-R М.1450-5:2014, IDT)

7, Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi

9338 вiд 16.11.2020 вц PiT ундIрт Q0227)

(найменування,
виконав

I

iдентифiкацiйний номер згiдно з реестром призначених органiв)
експеDтизч типч

та видав сертифiкат експертизи типу лгg {Ж:ЖТh"fffl%r,
8' У ВiДПОВiДНИХ ВИПаДКаХ ОПИС КОмпонентiв та a*cecyapiB, у тому числi програмного

;?П'*Ж;i;lЪТffiХJ#МУ РаДiообладнання функцiонуе за призначенням i на яке поширюеться

Версiя пз (SWлW version), яка впливае на дотриманЕя сутгевих вимог: macOS 1 1.0;Версiя виконання виробу (HW version), яка впливае надотримання суттевих вимог: REV.1.0;Процесор, що виконуе функцii формування радiочастотних сигналiв: Вrоаdсоm ВСМ4378;

Складовi комIшекту обладнання т.м. Apple:
_ комп'ютер персонаJIьний (IIЕОМ-ноугбук) торговельноi назви cepiТ виробiв MacBook дir моделiд2337 (з прикiнцевим позначенЕям UA/A або RU/A в артикулi, що визначае локалiзацiю);- блокживленшI моделi A2164,

9. Додаткова iнформацiя
Пiдприемство-виробник:

#:ff,I"!Tffif],i"#;'.o Ко,, Лтд,u, No, 68 санясуанг роуд, сонгдзянг Експрт процессiнг

S,l'1[r!Иf:trf,lt]3;,Tf;'"'СО' Ltd,", No. 68 Sanzhuang Road, songiiang Ехроrt processing zone,
- "Хонг Фу ,Щзiнь .Пресiжн Електронiкс (Yg".oyl Ко., Лтд.", Фоксконн (Ченгду) Сайенс енд

ffifr:,iЪ;..trT:fi"rУK, 
Хай-Тек iоу,,'шой i;;y; роуд, с[хт-в.Ъ".р, парк, ченгду,

("Hong Fu Jin РrеСisiОЛ F,le,ctronics (Chengdu) Со., Ltd."n Fохсопп (Chengdu) Science and Technology IndustryPark' High-tech Zone, No,888, неzuо Koui boHT'w.rt.- р*к, chengdi, sl.b""" pio"jnce, China, китай)

ПiДПисано вц iMeHi та за доручецням:"Эппл.Щистрiб'юшн Iнтернешнл" ("Apple Distribution Intemational''), Iрландiяоуповноваженим представником - ТоВ пII ''АСБIС- УкРАiйА",'Украiъа,

,Щиректор

(посаdа)

В. В. Мельниченко

(iнiцiалu mа прiзвuulе)


