




Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego 

sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega 

odrębnemu systemowi zbiórki odpadów. Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie należy 

usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o odpadach przeznaczony 

jest on do ponownego przetworzenia -recyklingu. Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących 

gospodarki odpadami gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektroniczny i 

elektryczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, lub w przypadku zakupu tego samego 

rodzaju sprzętu do punktów sprzedaży detalicznej. W celu otrzymania dokładnych informacji na ten 

temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku wyposażenia sprzętu w baterie, 

należy w myśl przepisów baterie usunąć oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. 

Właściwe usuniecie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich prawidłowy odzysk, 

przetworzenie i poddanie recyklingowi.  Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektronicznych i 

elektrycznych ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne  

Informacje dla firm w krajach Unii Europejskiej. W przypadku konieczności usunięcia produktu 

przeznaczonego do celów handlowych, należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania 

informacji o sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie konieczności 

zwrotu produktu niewielkich rozmiarów i ilości można udać się do lokalnych punktów zbiórki 

odpadów. Informacje dla firm w krajach spoza Unii Europejskiej. 

Ochrona środowiska 





Cyfrowe wyjście audio





Podłączenie zestawu HIFI





Dostęp do Elektronicznego Przewodnika Programów (EPG)
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Deklaracja zgodności  

Producent deklaruje zgodność z następującymi dyrektywami i standardami:
LVD 
Directive 2014/35/EU
EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12: 2011
EMC 
Directive 2014/30/EU
EN 55013:2013

EN 55020:2007 + A11：2011

EN 61000-3-2：2014

EN 61000-3-3：2013
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