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Elektrické spotřebiče pro domácnost 
a podobné účely – Bezpečnost – 
Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče 
pro ošetřování pleti použitím ultrafialového 
a infračerveného záření 

ČSN 
EN 60335-2-27 
ed. 2 
OPRAVA 1 
36 1045 

 

Corrigendum 

ČSN EN 60335-2-27 ed. 2 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-27: 
Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření 
z května 2004 se opravuje takto: 

ČSN EN 60335-2-27 ed. 2/A1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-27: 
Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření 
z dubna 2009 se opravuje takto: 

V příloze BB, v článku BB.3 a v příloze NA, v kapitole Příloha BB, v článku BB.3 se označení tabulky „Tabulka 101 – 
Limity ozáření“ opravuje takto: 

Tabulka BB.1 – Limity účinného ozáření 

ČSN EN 60335-2-27 ed. 2/A2 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-27: 
Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření 
ze srpna 2009 se opravuje takto: 

V článku 32.101, v prvním odstavci se 0,3 W.m2 opravuje na 0,3 W/m2. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: NORMTEXT, IČ 41986831 Markéta Ratajová 

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví: Helena Musilová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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