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Tato oprava ČSN EN 60749-4:2003 přejímá anglickou verzi opravy mezinárodní normy IEC 60749-4:2002/Cor.1:2003-08.
Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 60749- 4:2003 implements the English version of Corrigendum of the International
Standard IEC 60749- 4:2002/Cor.1:2003-08. It has the same status as the official version.
ČSN EN 60749- 4 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 4: Vlhké
teplo konstantní, velmi zrychlená zkouška namáháním (HAST) z dubna 2003 se opravuje takto:
V Národní předmluvě v posledním odstavci se text:
„Komise rozhodla, že obsah této normy zůstane nezměněn do roku 2012.“
nahrazuje:
„Komise rozhodla, že obsah této normy zůstane nezměněn do roku 2007.“
Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283
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DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES
ET CLIMATIQUES –

SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –

Partie 4: Essai continu fortement accéléré
de contrainte de chaleur humide (HAST)

Part 4: Damp heat, steady state, highly
accelerated stress test (HAST)
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Au lieu de:

Instead of:

Le comité a décidé que le contenu de
cette publication ne sera pas modifié
avant 2012.

The committee has decided that the
contents of this publication will remain
unchanged until 2012.

lire:

read:

Le comité a décidé que le contenu de
cette publication ne sera pas modifié
avant 2007.

The committee has decided that the
contents of this publication will remain
unchanged until 2007.

Août 2003

August 2003

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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