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Tüketici İçin SAR Bilgileri
BU CEP TELEFONU, TELSİZ DALGALARININ ETKİSİ BAKIMINDAN ULUSLARARASI 

YÖNETMELİKLERE VE FCC YÖNETMELİKLERİNE UYGUNDUR
Cep telefonunuz telsiz dalgalarõ yayan ve alan bir araçtõr. Cep telefonunuz uluslararasõ esaslarõnda
(ICNIRP) tavsiye edilen telsiz frekansõna maruz bõrakma sõnõrlarõnõ aşmayacak biçimde tasarlanmõş ve
üretilmiştir. Bu sõnõrlar daha kapsamlõ kurallarõn bir parçasõdõr ve genel nüfus için izin verilen telsiz frekansõ
enerjisi miktarlarõnõ belirler. Bu esaslar bağõmsõz bilimsel kuruluşlar tarafõndan uzun süreli ve kapsamlõ
bilimsel çalõşmalarõn sonucunda geliştirilmiştir. Yaşlarõ ve sağlõk durumlarõ ne olursa olsun tüm insanlarõn
güvenliğinin sağlanmasõ için bu esaslarda önemli miktarda güvenlik payõ bulunmaktadõr.
Cep telefonlarõnõn maruz bõrakma sõnõrõnõn ölçüm birimi Specific Absorption Rate (Özgül Emilim Oranõ)
veya kõsaca SAR�dõr. Uluslar arasõ esaslarda belirlenmiş SAR limiti 2,0 W/kg�dõr. SAR için testler, telefonun
test edilmiş tüm frekans bandlarõnda, standart çalõşma pozisyonlarõnda izin verilen en yüksek güç
seviyesinde gönderimi sõrasõnda yapõlmaktadõr. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlense de
telefonun normal çalõşõrken sahip olduğu SAR değeri maksimum değerden çok daha aşağõda olabilir.
Bunun nedeni telefonun yalnõzca şebekeye erişebilmek için yalnõzca gereken gücü kullanmasõ amacõyla
birden çok güç seviyesinde çalõşacak şekilde tasarlanmõş oluşudur. Genel kural olarak baz istasyonuna
yaklaştõkça telefonun güç çõktõsõ azalõr.
Philips 855 / CT 8558 modeli telefonun kulakta kullanõmõ için test edildiğinde sahip olduğu en yüksek SAR
değeri 0,586 W/kg�dõr. Değişik telefonlarõn değişik pozisyonlarda sahip olduklarõ SAR değerleri arasõnda
fark olabilse de hepsi uluslararasõ telsiz frekansõna maruz bõrakma esaslarõnõ yerine getiriler.
Aksesuarla işletim (bedende): Test edilmiş olan bu telefon, teslimat kapsamõndaki orijinal Philips
aksesuarla birlikte kullanõldõğõnda radyo dalgalarõnõn etkisi bakõmõndan Federal Communications
Commission kurumunun yönetmeliklerine uygundur. Başka aksesuarlar kullanõldõğõnda, telefonun radyo
dalgalarõnõn etkisine dair FCC yönetmeliklerine uygunluğu taahhüt edilemez. ABD hükümetinin Federal
Communications Commission kurumu tarafõndan belirlenen SAR limit değeri 1,6 W/kg'dir. 
Bildirilen en yüksek SAR değerleri şöyledir: Baş: 0,578 W/kg; Beden: 0,730 W/kg.
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