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Foreword
This European Standard was prepared by the Technical Committee CENELEC TC 206, Consumer
equipment for entertainment and information and related sub-systems.
The text of the draft was submitted to the Unique Acceptance Procedure and was approved by
CENELEC as EN 50332-1 on 1999-10-01.
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latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement

(dop)

2000-10-01

latest date by which the national standards conflicting
with the EN have to be withdrawn

(dow)

2002-10-01
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