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Energetická účinnost

 chlazení    topení

CORE TECH OVLÁDÁNÍ ÚČINNOST

Dual Invertor
Kompresor

Chladivo
R32

Zabudovaná 
 Wi-Fi

Chytrá
diagnostika

Aktivní řízení 
el. energie

Displej spotřeby 
el. energie

9k 12k 18k

 A++

 A+

7k

Multi4

Deluxe

9k 12k 18k

   A++

 A++

   A++

 A+

7k

Multi4

Standard 
Plus

9k 12k 18k

   A++

 A+

5k 7k 15k

Multi4

Standard

9k 12k 18k

   A++

 A+

3

(příslušenství)

1. Při použití v systému Multi je tichý režim 3dB k dispozici pomocí nastavení kolíbkového přepínače venkovní jednotky
2. Při kombinaci s jednotkou 40 kBtu platí energetické třídy A+ (chlazení), resp. A (topení)
3. Wi-Fi je k dispozici pomocí Wi-Fi ovladače (typ LG-IR-WF-1)
4. Viz specifi kace venkovních jednotek Multi

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY 

R32 PŘEHLED FUNKCÍ

K DISPOZICI OD 
3Q/2018
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ODOLNOST ZDRAVÍ RYCHLÉ CHLAZENÍ A TOPENÍ KOMFORT

Gold Fin™
Dvojitý

ochranný filtr
Automatické 

išt ní
Rychlé

vychlazení
Čty cestný

swing
Rychlé
topení

Komfortní
vzduch

Nízká
hlu nost

Tichý
režim

Rychlá a snadná
instalace

pouze 9,12k

pouze 7k

pouze 9,12k

pouze 9,12k

pouze 18k pouze 9,12k
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NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY 

R410A PŘEHLED FUNKCÍ

Energetická účinnost

 chlazení    topení

OVLÁDÁNÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST ODOLNOST

Zabudovaná 
 Wi-Fi

Chytrá
diagnostika

Aktivní řízení 
el. energie

Displej spotřeby 
el. energie Gold Fin™

Prestige  

9k 12k 

 A+++

 A+++

 A+++

 A+++

Stylist

9k 12k 

3

(příslušenství)
 A+

 A

 A+

 A

Gallery

9k 12k 

Multi4

9k 12k 18k

 A++

 A+

7k 24k

Multi4

Deluxe

9k 12k 18k 24k 

 A++

 A++

 A++

 A+

7k

Multi4

Standard 
Plus

9k 12k 18k 24k

 A++

 A+

 A++

 A

5k 7k 15k

Multi4
 

Standard

9k 12k 18k 24k

 A++

 A+

 A++

 A

3

(příslušenství)

1. Při použití v systému Multi je tichý režim 3dB k dispozici pomocí nastavení kolíbkového přepínače venkovní jednotky
2. Při kombinaci s jednotkou 40 kBtu platí energetické třídy A+ (chlazení), resp. A (topení)
3. Wi-Fi je k dispozici pomocí Wi-Fi ovladače (typ LG-IR-WF-1)
4. Viz specifi kace venkovních jednotek Multi
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ZDRAVÍ RYCHLÉ CHLAZENÍ A TOPENÍ KOMFORT

Dvojitý 
ochranný filtr

Automatické 
išt ní

Rychlé 
vychlazení

4cestný 
swing

Rychlé 
topení

Komfortní
vzduch

Nízká 
hlu nost

Tichý
režim

Rychlá a snadná 
instalace

3cestný

3cestný

pouze 9,12k

pouze 7k

pouze 9,12k

pouze 9,12k

2cestný pouze 9,12k
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Dual Invertor Kompresor

• Co je Dual Invertor Kompresor?
Kompresor je srdcem klimatizační jednotky a vyžaduje kontroly, zda pracuje správně, efektivně nebo hlučně, 
což by mohlo způsobit zvýšené zatížení a vyšší náklady. Dual Invertor Kompresor LG přináší efektivní řešení, 
jehož výsledkem je klimatizační jednotka, která chladí rychleji, vydrží déle a pracuje tišeji než konvenční 
modely.

DŮLEŽITÉ FUNKCE NÁSTĚNNÝCH JEDNOTEK

CORE TECH

• Jak to funguje
Dvojí rotace s proměnlivými otáčkami
Motor kompresoru s větším rozsahem frekvence otáčení je energeticky efektivnější a má vyšší volumetrickou kapacitu rychlého chlazení než 
kterýkoli z konvenčních kompresorů.

Provozní rozsah 
s úsporou energie

Rozsah vysoko-
rychlostního chlazení

10Hz 100Hz20Hz 120Hz

Konvenční provozní rozsah

Ekologicky neškodná chladiva, která mohou předcházet 
znečištění životního prostředí.

Vysoce účinné a vysoce výkonné chladivo
Zmenšení náplně chladiva o 15 % R410A Příprava na zvýšení 
účinnosti topení i chlazení. R410A Příprava na snadnou instalaci. 
(R410A směsné chladivo, R32 monovalentní chladivo)

• Zlepšení spolehlivosti výrobků
Dual Invertor Kompresor redukuje vibrace a s nimi také hladiny akustického tlaku. Redukce vibrací snižuje možnost vzniku trhlin v okolním 
potrubí.

• Výhody chladiva R32
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Zabudovaná Wi-Fi
Možnost řízení jednotek prostřednictvím chytrých telefonů Android nebo iOS.

Snadná registrace a p ihlášení
Následujte snadné nastavovací kroky, které aktivují působivé 
funkce Smart ThinQ.

• Jak to funguje
Zabudovaný Wi-Fi modem
Zkontrolujte “LG Smart ThinQ” na vaší klimatizaci.

Více za ízení

* Lze ovládat více uživateli, nikoli však současně

Wi-Fi p ipojení
Každý člen rodiny může zvolit vlastní preferovanou teplotu a otáčky ventilátoru a následně uložit nastavení do aplikace. Je možno uložit nastavení 
pro každou vnitřní jednotku.

Multi ízení

• LG Smart ThinQ
Vyhledejte “LG Smart ThinQ” na Google marketu nebo Appstore a nainstalujte aplikaci.

LG Smart ThinQ

Pomocí vestavěného modemu Wi-Fi se připravte na inovaci 
bez hranic.

D LEŽITÉ FUNKCE NÁST NNÝCH JEDNOTEK

OVLÁDÁNÍ A CHYTRÉ FUNKCE
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 Odeslání signálu

  Analýza a přenos 
informací

  Zobrazení 
produktových 
informací

  Odeslání 
IR signálu

  Zobrazení 
produktových 
informací

  Přenos zvuku 
a informací

Chytrá diagnostika

• Co je chytrá diagnostika (Smart Diagnosis)?

Tato funkce umožňuje snadné nastavení, instalace, řešení problémů či 
dalších informací prostřednictvím chytrého telefonu.

Smart Diagnosis umožňuje uživatelům pohodlně kontrolovat nastavení a instalaci, 
řešit problémy a získávat další informace přímo z chytrého telefonu.

* Vychází z širokého využívání chytrých telefonů a nabízí větší diverzifi kaci USP.
* Perfektní pro spotřebitele, kteří nejsou schopni zobrazovat informace o své klimatizační jednotce na displeji nebo dálkovém ovladači.

* Specifi kace se může lišit dle modelu
* Funkce není podporována při použití v systému Multi

DŮLEŽITÉ FUNKCE NÁSTĚNNÝCH JEDNOTEK

OVLÁDÁNÍ A CHYTRÉ FUNKCE

SIMs
Připojením SIMs čipu může servisní technik pomocí chytrého telefonu kontrolovat stav zařízení a diagnostikovat případné problémy.

* Specifi kace se mohou pro každý model lišit.
* Při připojení k Multi ODU nemusí být funkce SIMs podporována.

• Co je LG SIMs?

• Jak to funguje

Připojením SIMs čipu může servisní technik pomocí chytrého 
telefonu kontrolovat stav zařízení a diagnostikovat případné 
problémy.
* SIMs : Chytrý systém monitorování měničů
 

SIMS App
1. S použitím SIMs čipu připojte chytrý telefon ke klimatizační jednotce.
2. Monitorujte a diagnostikujte problémy v reálném čase s použitím SIMs app.

SIMs
modul

Venkovní 
jednotka
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Detekce nízké hladiny chladiva
Tato funkce chrání jednotky před případnou poruchou.

* Specifi  kace se mohou pro každý model lišit.
* V závislosti na experimentálních podmínkách.
* Při připojení k Multi ODU nemusí být funkce detekce nízké hladiny chladiva podporována.

• Jak to funguje
V asná detekce nízké hladiny chladiva
Když je detekována nízká hladina chladiva, 
klimatizační jednotka se automaticky vypne.

3 kontrolní body nízké hladiny chladiva:
1)  Teplota výměníku tepla je poměrně nízká
2) Venkovní jednotka pracuje správně
3)  Spotřeba energie odpovídá standardnímu 

průběhu

Pokud některá z výše uvedených podmínek není splněna 
maximálně 4krát po 15 minutách provozu klimatizační 
jednotky, je detekována nízká hladina chladiva a klimatizační 
jednotka se vypne.

Kapacita a ú innost hladin chladiva

* Tato funkce pracuje jen za následujících podmínek:
   - Vnitřní/venkovní teplota je nejvýše 20 stupňů Celsia
   - Chladicí a odvlhčovací režim
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Revoluční invertorová technologie LG podporuje výkonný a přitom tichý provoz 
při současné minimalizaci spotřeby energie. Energetická účinnost světové třídy 
umož uje používání v okolním ovzduší při současných úsporách energie.

* Na základě modelu H09AL
* Specifi  kace se mohou pro každý model lišit.

Bistabilní reverza ní ventil
Příkon 4cestného ventilu se díky použití bistabilního typu snížil 
na 0 W.

Nerezová ocel

Bistabilní typBiB stabilníní ttyypBB

Účinnost motoru

1 sací 
rotační kompresor

• Vysoce ú inný kompresor a reverza ní ventil
Ú innosti rota ního kompresoru a motoru
Počet sacích přípojek se snížil ze dvou na jednu, čímž se zvýšila 
účinnost komprese chladiva během nízkých otáček. Stejnosměrný 
motor v klimatizačních jednotkách LG zůstává ve srovnání 
s nejúčinnějšími motory světa nepřekonatelný.

Vynikající energetická ú innost

Při nízkém výkonu je nedostatek 
chladiva detekován nejvýše při 40 % 

standardní hladiny.

Standard detekce
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Chladicí kapacita

Aktivní regulace energie LG upravuje úroveň spotřeby energie a chladicí výkon regulací maximální frekvence motoru kompresoru.

• Koncept a výhody

* Specifi kace se mohou pro každý model lišit. 
* V závislosti na experimentálních podmínkách.
* Při připojení k Multi ODU nemusí být funkce aktivní regulace energie podporována.

Chlazení domova může přijít na velké peníze, zejména během horkých letních měsíců.
Snížení nákladů na el. energii pomocí 4stupňového řízení energie.

Aktivní regulace energie ve 4 krocích

DŮLEŽITÉ FUNKCE NÁSTĚNNÝCH JEDNOTEK

 ENERGETICKÁ ÚČINNOST 

Displej spotřeby el. energie
Panel displeje energie LG monitoruje množství spotřebované 
energie. Snižte spotřebu energie a přitom si užívejte chlazení 
– na základě kontrol úrovně energie na panelu.

Magic Display a dálkové ovládání
Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači se zobrazí na LCD displeji vnitřní jednotky aktuální 
a celková hodnota el. energie. Je to tak velmi užitečný nástroj pro uživatele ke snižování
el. spotřeby.

• Jak to funguje

Režim Magic
display

* Specifi kace se mohou pro každý model lišit. 
* Při připojení k Multi ODU nemusí být funkce displeje energie podporována.

Stisknout 
tlačítko 
na 3 s

sknout 
ačítko 
a 3 s
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Výkonný plazmový ionizátor chrání před nepříjemnými pachy a škodlivými a infekčními částicemi ve vzduchu pomocí více než 3 milionů iontů, 
přičemž sterilizuje nejen vzduch procházející klimatizační jednotkou, ale také okolní povrchy pro vytvoření bezpečnějšího a čistšího prostředí.

• Jak to funguje
Sterilizace a deodorizace (využívá p es 3 miliony iont )
Plasmaster Ionizer+ redukuje škodlivé a infekční částice s využitím infuze více než 3 milionů iontů do vzduchu procházejícího klimatizační 
jednotkou.

Produkce OH radikál Chemická reakce Sterilizace

Vznikají molekuly H2OOH radikály se vážou na 
částice H ve vzduchu

OH radikály deaktivují 
škodlivé látky

Generování iontových 
nakupení

Okolní škodlivé látky

Ionty jsou uvolněny do 
vzduchu

H- a O- se vážou 
ke škodlivým částicím

* Specifi  kace se mohou pro každý model lišit.
* V závislosti na experimentálních podmínkách.

D LEŽITÉ FUNKCE NÁST NNÝCH JEDNOTEK

 DOKONALÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Dvojitý ochranný fi ltr

r

Prach nad 10 μm

• Co je dvojitý ochranný filtr?
Dvojitý ochranný fi ltr, určený k zachycování částic prachu větších než 10 m, představuje první linii obrany a zábrany proti jemnějším částicím.

Dvojitý ochranný fi ltr shromaž uje prach.

* Specifi  kace se mohou pro každý model lišit.
* V závislosti na experimentálních podmínkách.
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Automatické čištění
Vnitřek klimatizační jednotky je udržován v čistotě vysoušením výměníku tepla a pak opětovnou sterilizací vnitřku.

• Rosný bod
Hlavní příčinou zápachu v klimatizačních jednotkách jsou plísně a bakterie 
rostoucí na výměníku tepla. Tyto choroboplodné zárodky se mohou šířit, 
když je výměník tepla vlhký.

• Jak to funguje
Čistí fi ltr pravidelným prouděním vzduchu
Komplexní funkce automatického čištění brání vzniku bakterií a plísní na výměníku tepla 
a vytváří tak lepší prostředí.

Při odvlhčení eliminuje funkce automatického 
čištění látky, které mohou být škodlivé.

Vnitřní prostředí zůstává bez zápachu díky 
pokročilé deodorizační funkci.

Při eliminaci znečištění výměníku tepla 
způsobeného různými mikroby a bakteriemi 
lze zvýšit výkon klimatizační jednotky 
a prodloužit její životnost na více než 10 let.

* Specifi kace se mohou pro každý model lišit.

DŮLEŽITÉ FUNKCE NÁSTĚNNÝCH JEDNOTEK

 DOKONALÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Rychlé chlazení
Proud studeného vzduchu dosahuje do všech koutů místnosti a udržuje prostor chladný a komfortní.

větší
ventilátor

O 25%

Konvenční

LG

• Jak to funguje
Větší ventilátor
O 25 % větší 
ventilátor vypouští 
silné proudy 
vzduchu. 

Chladicí výstup
Větší, optimálně 
zkonstruovaný chladicí 
výstup vypouští vzduch 
do větších oblastí 
a rychleji chladí prostory.

* Specifi kace se mohou pro každý model lišit.
* V závislosti na experimentálních podmínkách.
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Rychlé vychlazení
Klimatizační jednotky LG zaručují optimalizovaný proud vzduchu o vysoké rychlosti, který dokáže rychleji chladit místnosti díky rovnoměrným 
dodávkám studeného vzduchu do každého směru.

• Jak to funguje
Režim „Jet Mode“ jedním kliknutím
Kliknutím na tlačítko Jet Mode umožníme spuštění tohoto režimu, pomocí něhož dosáhneme výstupní teploty vzduchu až 18 °C 
v průběhu až 30 minut.

* Specifi  kace se mohou pro každý model lišit.
* V závislosti na experimentálních podmínkách.

Natá ení do 4 sm r
Chladný vzduch se dostává do celé místnosti bez ohledu na to, kde je nainstalována klimatizační jednotka.

• Jak to funguje
Lopatka se 6 polohami, ovládání až do 70°
Svislá lopatka, která se pohybuje nahoru a dolů, má 6 různých 
nastavení včetně plně automatického natáčení.

Žaluzie, která se naklání doleva a doprava, má 5 r zných 
nastavení v etn  pln  automatického natá ení.

* Specifi  kace se mohou pro každý model lišit.

Left& Right

110°
Cooling

1 2 3 4 5

Vlevo
a vpravo

110°
Topení / 
Chlazení

5
6

1

2

3

4

Nahoru
a dolů

70°
Topení

* Úhel může být pro každý model a pracovní režim odlišný.
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Rychlé topení
Rezidenční klimatizační jednotky LG uspokojují potřeby topení při nižší spotřebě energie, přičemž vytápějí větší prostor během kratší doby 
a vytvářejí teplé a komfortní prostředí.

70̊
vertikální 

proud
vzduchu

• Jak to funguje
4cestný automatický pohyb lamely
Tato funkce přizpůsobuje proud vzduchu okolnímu prostředí. 
Je tak garantována optimální distribuce teplého vzduchu po obytné 
místnosti a zaručuje rychlé dosažení teplého vzduchu.

Vertikální průtok vzduchu
Při topení směřuje výfuková lamela proud vzduchu směrem 
dolů pro dosažení příjemné a vyvážené teploty v místnosti.

* Specifi kace se mohou pro každý model lišit.
* V závislosti na experimentálních podmínkách.

DŮLEŽITÉ FUNKCE NÁSTĚNNÝCH JEDNOTEK

 RYCHLÉ CHLAZENÍ A TOPENÍ

10letá záruka na kompresor
Společnost LG, s důvěrou v kvalitu svých výrobků, nabízí zákazníkům lepší podmínky poskytnutím záruky na kompresory klimatizačních jednotek 
v trvání 10 let.

• Benefit & certifikát
Spolehlivá klimatizace
Spolehlivost klimatizace LG RAC je zdůrazněna benefi tem v podobě 10 leté záruky na kompresor.

* Specifi kace se mohou pro každý model lišit.

Gold Fin™

• Jak to funguje
Příčný řez výměníkem tepla
Speciální antikorozní povrchová úprava výměníku ve zlaté 
barvě výrazně prodlužuje životnost jednotek.

Hydroskopická vrstva

Antikorozní vrstva

Antikorozní vrstva

HliníkAntikorozní úprava Gold Fin ochraňuje plochu tepelného výměníku 
a prodlužuje jeho životnost.

* Specifi kace se mohou pro každý model lišit.
* V závislosti na experimentálních podmínkách.
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Komfortní vzduch
LG vytváří čistě hygienické a teplotně regulované ovzduší v prostředí vašich obytných prostorů. Automatické nastavení úhlu lopatky dosahuje 
dokonalé polohy lopatky a objemu vzduchu.

* Specifi  kace se mohou pro každý model lišit.

• Koncepce 
Pokud klimatizační jednotka zůstane zapnutá během spánku, může snížit tělesnou teplotu nebo způsobit nepohodlí, zejména když odsávání 
studeného vzduchu probíhá v bezprostřední blízkosti uživatelů místnosti. To lze eliminovat nastavením úhlu lopatky Comfort Air, které zajistí 
spícím obyvatelům místnosti komfortní prostředí.

D LEŽITÉ FUNKCE NÁST NNÝCH JEDNOTEK

KOMFORT

Nízká hlu nost
Klimatizační jednotky LG pracují při nízké hladině hluku 19 dB a navíc dodávají zdravý vzduch při pouhém 1 dotyku.

* Specifi  kace se mohou pro každý model lišit.

Permanentní
magnet

B žný Šikmý ventilátor

• Jak to funguje

Single Rotary Dual Invertor

St ídavý motor
- Nízký výkon
- Problém s teplem během opravy.
- Obtížná přesná regulace rychlosti.

Motor BLDC
- Nízký elektrický šum a mechanický hluk.
- Přesná regulace rychlosti trvanlivá.

Unikátní LG šikmý ventilátor
Díky minimalizaci povrchového tlaku lopatky ventilátoru v kontaktu 
se vzduchem se špičkový hluk snižuje na úrove , která patří mezi 
nejnižší na světě.

BLDC Motor ventilátoru
Díky silnému točivému momentu, výkonnému neodymiovému 
magnetu a preciznímu řízení otáček ve 13 rozdílných stupních BLDC 
motor zajiš uje značný průtok vzduchu a statický tlak při co nejnižší 
elektrické a mechanické úrovni hluku.

ALVC (Aktivní ízení nízkých vibrací)
Složka chyby rychlosti odhaduje zátěž pro kompenzaci poruch 
rovnováhy, které jsou primární příčinou vibrací a hluku, a umož uje 
rotaci motoru bez vibrací při nízkých úrovních frekvence.

15%
naklon ný
stabilizátor

40%
snížení 
vibrací

Pokro ilý
motor
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Rychlá a snadná instalace

Tichý režim

• Jak to funguje

Tichý režim zaručuje tiché a klidné prostředí pro uživatele díky redukci rušivého hluku, když odpočíváte.

Klimatizační jednotka LG je určená pro snadnou a efektivní instalaci a je možné nainstalovat během krátké doby několik jednotek.

Během nočního režimu dojde ke snížení hlučnosti nejen vnitřní jednotky, ale i venkovní, a to až o 3 dB. 

Stisknutí tla ítka tichého režimu Ovládání venkovního kompresoru

167mm

25o

100% 146%

B žný LG

V tší prostor pro potrubí
Prostor, který je k dispozici pro potrubí, usnad uje celý proces instalace 
a skrývá neuspořádané součásti, takže je konečný vzhled čistý a upravený.

Tla ítko Rychlé pro spušt ní testu
Testovací tlačítko je příhodně umístěné a snadno se najde.

Instala ní op rná spona
Opěrná spona vytváří dostatečný prostor mezi stěnou a jednotkou 
pro snazší instalaci.

Odstranitelný spodní kryt
Spodní kryt klimatizační jednotky je odstranitelný pro snazší instalaci 
a přístup.

Tlačítko 
Rychlé

* Specifi  kace se mohou pro každý model lišit. 
* V závislosti na experimentálních podmínkách. 
* Při připojení k venkovní jednotce Multi Outdoor pracuje tichý režim při jednoduchém nastavení přepínače DIP na desce PCB venkovní jednotky.

* Specifi  kace se mohou pro každý model lišit.

3dB      ‘FUNC’
 Po rozsvícení Rozsvícení 

      ikonyo y

D LEŽITÉ FUNKCE NÁST NNÝCH JEDNOTEK

KOMFORT


	LG_AE_katalog_2018_final_web.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (EU-Offset-Fogra39)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE (Tisk 300 dpi / CMYK profil Fogra 39 / Standard PDF/X-1a)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




