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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60384-19-1:2006 přejímá anglickou verzi opravy EN 60384-19-1:2006/Cor.:2006-11.  
Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60384-19-1:2006 implements the English version of the Corrigendum  
EN 60384-19-1:2006/Cor.:2006-11. It has the same status as the official version. 

Vypracování opravy normy 
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Corrigendum to EN 60384-19-1:2006 

English version 

___________ 

 

Foreword 

Replace the last paragraph by: 

Annex ZA has been added by CENELEC. 

 
Add Annex ZA (see overleaf): 
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Annex ZA  
(normative) 

 
Normative references to international publications 
with their corresponding European publications 

 
The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated 
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced 
document (including any amendments) applies.  
 
NOTE   When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD 
applies.  
 
Publication Year Title EN/HD Year 
  

IEC 60384-1 (mod) -1) Fixed capacitors for use in electronic 
equipment - Part 1: Generic specification 

EN 60384-1 
+ corr. October  

20012)

2001  
  

IEC 60384-19 -1) Fixed capacitors for use in electronic 
equipment - Part 19: Sectional specification: 
Fixed metallized polyethylene-terephthalate 
film dielectric surface mount d.c. capacitors 

EN 60384-19 20062) 

 
  

IEC 60410 -1) Sampling plans and procedures for inspection 
by attributes 

- - 
 

___________ 

 

                                                      
1) Undated reference. 
2) Valid edition at date of issue. 



 

 

 

 

 

 
 

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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