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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60728-13-1:2013 přejímá anglickou verzi opravy EN 60728-13-1:2012/AC:2013-01. Má 
stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60728-13-1:2013 implements the English version of the Corrigendum  
EN 60728-13-1:2012/AC:2013-01. It has the same status as the official version. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian 
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EN 60728-13-1:2012/AC:2013 
 

 

Corrigendum to EN 60728-13-1:2012 

English version 

___________ 

In the title page, in the English title, second part, replace "Brandwidth" by "Bandwidth" and in the French title, 
second part, replace "Extension de marque" by "Extension de la largeur de bande": 

English title: 

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13-1: Bandwidth 
expansion for broadcast signal over FTTH system 

French title: 

Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services 
interactifs - Partie 3-1: Extension de la largeur de bande pour le signal de diffusion sur le système FTTH 

 

__________ 

January 2013 
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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. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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