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Español

Información relacionada con
“Color IQ™”
“Color IQ™” es una tecnología avanzada de semiconductor emisores
de luz desarrollada por QD Vision, Inc.
El componente óptico “Color IQ” producido por QD Vision contiene
una cantidad mínima de cadmio. Este cadmio está fijado dentro de una resina
endurecida la cual va sellada en un cristal localizado dentro del televisor. Los clientes, por
lo tanto, obtienen los beneficios de este televisor sin estar expuestos al cadmio durante
el uso ordinario.
Este televisor cumple con las leyes y reglamentos ambientales aplicables en las
jurisdicciones donde Sony lo vende directamente o a través de sus canales autorizados.
Debido a nuestro compromiso con la protección del ambiente a lo largo del ciclo de
vida de nuestros productos, Sony proporcionará a sus clientes, talleres autorizados
de reparación y compañías de reciclaje, de la forma apropiada, con la información
relacionada del componente “Color IQ” para posibilitar la correcta recolección, manejo,
reciclado y desecho del componente al momento de hacer una reparación o de desechar
el televisor, de acuerdo con las leyes y reglamentos ambientales aplicables localmente.

Português

Informações referentes a
“Color IQ™”
“Color IQ™” é uma tecnologia avançada de semicondutores
emissores de luz desenvolvida pela QD Vision, Inc.
O componente óptico “Color IQ” produzido pela QD Vision contém
uma quantidade muito pequena de cádmio. O cádmio é fixado dentro da resina
endurecida, a qual é selada em vidro dentro da televisão. Deste modo, os clientes podem
aproveitar os benefícios desta televisão sem serem expostos ao cádmio durante o uso
normal da TV.
Esta televisão cumpre as leis e os regulamentos ambientais aplicáveis às jurisdições
onde vendida pela Sony, diretamente ao público ou através de revendedores
autorizados.
Devido ao seu compromisso em proteger o meio ambiente durante vida util de seus
produtos, a Sony proverá a seus consumidores, oficinas de reparo autorizadas e
empresas de reciclagem, conforme adequado, informações referentes ao componente
“Color IQ” de modo a permitir coleta, manuseio, reciclagem e disposição apropriados do
componente em caso de reparo ou disposição da televisão, de acordo com as leis e os
regulamentos ambientais aplicáveis.
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