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вцповiдпостi видана пiд особистУ
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додаткова iнформацiя
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б23б8-1:20l4, MOD;

5_02;

IDт,lЪ;'
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lEN 10l 489-1 ч1.9.2, IDT)
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(ETSI EN 30t 489-17:2002,
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ДСТУ ETSI EN
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(ETSI EN 302 502:2008, IDT),
ДСТУ ШU-R М.1450-5:2019
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ВiДПОВiДНИХ ВИПаДКаХ ОПИС КОмпонентiв
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Версiя

лгg

та a*cecyapiB, у тому числi програмного
РаДiообладнання функцiонуе за призначенням i на яке
поширюеться

пз (SWлW

вимог:

version), яка впливае на дотриманЕя сутгевих
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 моделi
д2337 (з прикiнцевим позначенЕям
UA/A або RU/A в артикулi, що визначае локалiзацiю);
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моделi A2164,

Додаткова iнформацiя

Пiдприемство-виробник:

#:ff,I"!Tffif],i"#;'.o

Ко,, Лтд,u, No, 68 санясуанг роуд, сонгдзянг
Експрт процессiнг
Ltd,",

No. 68 Sanzhuang
S,l'1[r!Иf:trf,lt]3;,Tf;'"'СО'
- "Хонг Фу ,Щзiнь
Електронiкс (Yg".oyl
.Пресiжн

ffifr:,iЪ;..trT:fi"rУK,

Хай-Тек

Road, songiiang Ехроrt processing zone,

Ко., Лтд.", Фоксконн (Ченгду) Сайенс енд
роуд, с[хт-в.Ъ".р, парк, ченгду,

iоу,,'шой i;;y;

("Hong Fu Jin РrеСisiОЛ F,le,ctronics (Chengdu)
Со., Ltd."n Fохсопп (Chengdu) Science
and Technology Industry
Park' 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''), Iрландiяо
уповноваженим представником - ТоВ пII
''АСБIС-

УкРАiйА",'Украiъа,

,Щиректор
(посаdа)

В. В. Мельниченко
(iнiцiалu mа прiзвuulе)

