
SAR União Europeia - RTTE
ESTE TELEFONE CUMPRE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA UE RELATIVAMENTE À EX-
POSIÇÃO A ONDAS RADIOELÉCTRICAS.
O seu telemóvel é um transmissor/receptor de rádio. Foi desenhado e fabricado para que não exceda os limites de
exposição a energia de radiofrequência (RF) recomendados pela União Europeia. Estes limites fazem parte de um
aditamento à norma que existe em relação à utilização destes equipamentos, a sua função é estabelecer os níveis de
energia RF permitidos. Esta norma foi elaborada por organizações científicas independentes, a partir de intensas
avaliações períodicas que têm sido realizadas sobre os estudos científicos que existem neste campo. Os limites  fixam
uma margem importante de segurança a fim de garantir a segurança de todas as pessoas, seja qual for a sua idade e
estado de saúde.
O standard estabelecido, no âmbito dos telemóveis, para medir a exposição a esta energia utiliza uma unidade de
medida denominada SAR (Specific Absortion Rates, os índices de absorção específicos). O limite SAR recomen-
dado por conselho da União Europeia é 2.0 W/Kg. As provas SAR que têm sido realizadas utilizando posições
standard de funcionamento, enquanto o telemóvel transmite o nível mais alto de potência que específica a sua cer-
tificação, e em todas as bandas de frequência testadas. Se bem que o SAR é determinado através do nível mais alto
de potência que específica a sua certificação, o nível real de SAR do telemóvel quando se encontra em funciona-
mento  pode situar-se muito a baíxo do valor máximo. Isto deve-se ao facto do telemóvel ter sido desenhado para
operar  em múltiplos níveis de potência de modo que só utilize a potência necessária para chegar à rede. Como
norma geral, quanto mais próximo se encontrar de uma antena que actua como estação base, menor será  a potência
de saída.
Antes de um telemóvel ser lançado no mercado, deve estabelecer-se o cumprimento da norma europeia R&TTE.
Esta norma fixa como um dos seus requisitos essenciais a protecção da saúde e segurança do seu utilizador e de todas
as outras pessoas. O valor SAR máximo para o modelo Philips 535 / CT 5358 sobmetido à prova de conformidade
do standard foi 0,310 W/Kg. Se bem que podem existir diferenças nos níveis de SAR registados por vários telefones
e segundo a posição que se adapte, mas, todas elas cumprem os requisitos da UE em relação às exposições a RF.
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