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(17/TD/02/2022/HU. SZ.) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 
1. Termékszám/ Product no 329950 

2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:/ Name and address of 
the manufacturer or his authorised representative: 
Neve:/Name: Pepco Poland Sp. z o.o. 
Cím:/Adress: ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań  

3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki:/This 
declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer: 
Neve:/Name: Pepco Poland Sp. z o.o. 
Cím:/Adress: ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań 

4. A nyilatkozat tárgya /Object of the declaration 

Azonosítószám (PLU): / ID number: 329950 

Neve:/Name: Fülhallgatók/ Folding wireless headphones with 

microphone 

 

 
5. A 4. pontban leírt nyilatkozat tárgya összhangban van a vonatkozó közösségi 

harmonizációs jogszabályokkal/ The object of the declaration described in point 4 
is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation 
DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 
February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to 
electromagnetic compatibility   
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve ( 2014. február 26. ) az 
elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizálásáról 
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 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve ( 2011. június 8. ) egyes 
veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról 
DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 
July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)  
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve ( 2012. július 4. ) az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 

 



 
 

 

 

 

DIRECTIVE 2006/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 
September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and 
accumulators and repealing Directive 91/157/EEC  
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve ( 2006. szeptember 6. ) az 
elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( 

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 

on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making 

available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC  

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve ( 2014. április 16. ) a 

rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok 

harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)  
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 18. ) a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol, engedélyezésérol és korlátozásáról 
(REACH) 
 

6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb 
műszaki előírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi 
nyilatkozatot tetteké:/References to the relevant harmonised standards used, or 
references to the specifications in relation to which conformity is declared: 
N/A 
 

7. Bejelentett szervezet / notified body 
N/A 
 

8. Adott esetben a tartozékok és alkatrészek leírása, ideértve a rádióberendezés 
rendeltetésszerű használatát lehetővé tévő és az megfelelőségi nyilatkozat 
hatályába tartozó szoftvereket is: \Description of additional elements or 
components that enable the radio equipment to function as intended and that are 
covered by the declaration of conformity. 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
9. További információk:/Additional information: 

N/A 
 
 
 

 
Hely, dátum:/Place, date: 

Poznań, 10.02.2022r. 
Aláírva és nevében / Signed for and on behalf of: 

         

Marian Górowiec  

QA Specialis                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


