ДЕкЛАРАцIя ПРо ВЦПоВЦнIсТь
1, РадiообладпаннЯ

.пГs

3212020

(вирiб, тип, нOмер партiiчи
серiйний номер)

Комп'ютер персональний (IIЕОМ-ноугбук)
торговельноТ марки_АррIе торговельноТ
назви cepi'
виробiв MacBook
молелi д)ззВ (з прикiнце""" ,ro."ure'шl'
|rо
uыД або RU/Д в артикулi, що
Визначае локалiзацiю) з обладнаннJIМ
рuдiодо"ry.ry tБЬв 802.11 та iнтерфейс передачi
Bluetooth)
даних
2,

Наймепування та адреса виробника
або його уповнов,,кеного представника

УповноваЖений представник _ тоВ
пп
укрдiнД'',_УкраiЪа, вул. Газова, 30, м.
03061, код еДПоу.2з2.74^|29 (.Щовфенiсть "АсБIСКиiЪ,
''ЭпйЪ"йlО'оrн
Iнтiрнешнл'' 1''Дррlе Distribution
International''), Iрландiя, вiд 3 r.OZ)OrBi
3. Ця декларацiя

вiдповiдностi видана пiд особистУ вhповiдальнiсть
виробника
"Эппл,Щистрiб'юшн Iнтернешнл", Iрландiя (Холлiхiл
I14а9т9iал Естейт, Холiхiл, Корк) ('Дррlе
Distribution Iпtеrпаtiопаl",Iрландiя
d"riyйrr rпсчsi.Йirй, Horrybill, Cork,Ireland)

4, об'ект лекларацiт (иентифiкацiя
радiообладнання, яка да€ змоry забезпечити його

*ХНН"ХlНil#:Ж"'"Ж'u"'*Ъ""ОРОвечiткеr"б;;;;;Й#;;}идляiдчп",оi*ччii.

Комп'ютеР персональНтI_qЕОМ-ноутбук)
торговельноТ марк1 Apple торговельноi
назви cepii виробiв
MacBook Рrо моделi А2338 (з прикlнцевим
позначенням UA/A або RU/A в артикулi,
локалiзацiю) з обладнанням
що визначае
радiодБступу'ltввв

sbr.ii;;l;r.pi.и.

передачi даних bluetooth)

об'ект декларацiТ вhповiдас вимогам таких
техпiчних регламептiв:
Технiчного регламенry
5,

радiообладнання;

б, Посилання на вiдповiднi стандарти

з перелiку нацiональних стандартiв,
*;*"*
що були
,ц;;;
;ffiН",ffil";::",ЖНхiТ,",""Т,1,,'iТ**i:::l1:r__Ффоr*"цii;
деклару€ться
Пункги ''Технiчного
регламенту
радiообладнання ''

ДСТУ ETSI EN

300 328:20l7
(ETSI EN 300 328:2016, IDT),
ДСТУ ETSI EN 301 893:2017
(ETSI EN 301 893:2017, IDT)

ДСТУ EN б23l1:2014

(EN 62311:2008, IDT),

Номер протоколу
випробувань

Випробувальна лабораторiя
(атестат акредитацii)/
додаткOва iнформацiя

9339 вiд 16.11.2020

вц PiT ундIрт (20227)

9339 вiд 16.11.2020

вц PiT ундIрт (20227)

ДСТУ EN 623б8-1:20l7

(EN б2368-r :2014; АС:2015-05; АС:2015-02;
АС:2015-11; АС:2017; Al1:2017; IDT;
IEC

623б8-1:2014, MOD;
Соr 1:2014; Соr 2:2015, IDT)
Цодаток F)
EN
30l 489-1:2014
ДСТУ

(EN 301 489_1 ч1.9.2, IDT)
(пп. 8.2,8.4, 9.2, 9.3)
(з

урахуванням
ДСТУ ETSI EN 301 489-17;2008
(ETSI EN 30l 489-17;2002, IDT))

9339 вiд l6.11.2020

вц PiT ундIрт (20227)
випробування разом з блоком
я(ивлешня моделi д1947

ДСТУ ETSI EN

302 502:20lб
(ETýI EN 302 502:2008, IDT),

9339 вiд 16.11.2020

вц PiT ундIрт (2о227)

ДСТУ ШU_R M.1450_5:20l9
(ITU_R М.1450-5:2014,
IDT)

Призначений

орган

оцlнки

вiдповiдностi

(найменування, iлентифiкацiйний
номер згiдно з
реестром призначених органiв)
експертизy

виконав

типч

(опис виконаних ним
дiй)
та видав сертифiкат експертизи
типу jYo iZgЦ.tТЦ-Сii

"Иig.rr.ZOZO

пqпt',' *ункцlонуе
:?:.Й"iýНfi{i"i#Ё;ilН;#Нfffi
fr
за призначенням i на яке
вiдповцнiс
поширюет".,
"]}.Ж;l1х;1.L;уl:111l_ппогпамного

дiя декларацiiiпро

Версiя п3 (SWлW version),
яка впливае на дотримання
суттевих
ВерсiЯ виконаннЯ виробУ (HW

вимог:

version), яка вплиВае на
дотриМання суттевих

macOS l

вимог:

1.0;

Процесор, що виконуе
RЕV. 1.0;
фУнкцiТ борrу"анr" радiочастотнrх сигналi":
Вrоаdсоm ВСМ4З78;
Сrсладовi комшIекту обладнання
т.м. Apple:
_ комп'ютер
персонапьний (IIЕОМ-ноуrбук)

1#*::ЖТ"#хЁ;;:*"

uдzд

торговельноi назви cepiТ виробiв
MacBook Рrо моделi
або RU/A uo",*ri,
що визначае локалiзацiю);
"

9. .Щодаткова iнформацiя
Пiдприемство-виробник :

iЙ',irf*"rT;ffir],i};#'*

КО,, ЛТД,", No, б8 Санжуанг
роуд, сонгдзянг Експрт процессiнг

ffii;Xr',,Ъf;l]:Ёlft]3;,T:;"'Co"

-

"Хонг Фу

Ltd,", No. 68 sanzhuang Road,
songjiang Ехроrt processing
zone,

,Щзiнь

.Пgесiжн_Ьектронiкс (J9нlлч) Ко.,
Фоксконн (Ченглу) Сайенс
енд
х;-f;-Ъо*,'шJ.й 'i;;y"Лтд.'',
роуо, ёйi"Ь"Ъ".р" парк,
ffН,fr:ffi;..ж:э'*'-,
ченгду,

("Hong Fu Jin РrеСisiОЛ
Electronics (Chengdu) Со.,
Ltd.", Foxconn_(Chengdu) Science
Park' High+ech Zone, No,888,
and Technology Industry
i;;;; iйЪънт'й.ri.;-i;*t,Ъiепgс;,

s;;;;;;nce,

"Тff

china, китай)

}P,ff lfl",3lil:fffi ,,аI,,),Iрлапдiя,
#;;у-,:жi j*зi:**tцffi
тов пп ''АСБIa--rй;;l;хi,

УпоВпоВаженим представником -

.Щиректор

iirr:Hi

В. В. Мельниченко

(посаdа)
(iH

iцiсuч па прiзвulце)

