
  

  

          

 

  

Tisztelt Partnerünk! 

Már régóta szerettünk volna egy technikai szempontból modernebb, megjelenésében szebb 
hírlevelet küldeni. Nagy örömünkre régi vágyunk most valóra vált, így a következőkben már 
megújult formában olvashatja. Reméljük, hogy a mostantól hetente megjelenő hírleveleink 
hasznos és érdekes információkat tartalmaznak az Ön számára is.  

A mai levéllel olvasóinknak szeretnénk kedvezni.   2015. július 31-ig 10 % vásárlási 
kedvezményt adunk listaárainkból, amit a webáruházon keresztül az alábbi kóddal tud 
érvényesíteni: BUYCHIPCAD10 (A kódot a megrendelés megjegyzés rovatába kérjük írni.)  

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 

  

  
 

 

MCP1711, új ultra alacsony fogyasztású 
(LDO) feszültségszabályzók a Microchiptől 

Az MCP1711 LDO család különleges képessége a rendkívül 
alacsony saját fogyasztás, ami alkalmassá teszi telepes 
alkalmazásokban való felhasználásra: akár 150 mA kimeneti 
áramra is képes, míg saját áramfelvétele mindössze 600 nA. A 
készenléti (standby) üzemmódra történő kapcsolással tovább 
csökkenthető a fogyasztás egészen 10nA-ig. Az eszközök 
helytakarékos, SOT-23 és egészen kicsi, 1x1 mm-es UQFN 
tokozásban kerülnek forgalomba, számos kimeneti feszültség 
opcióval.   

részletek... 
 

 

Quectel 86 modul raktáron 

  

 

MTCH6303, több ujjas (multi-
touch) kapacitív érintés 
vezérlő a Microchiptől 

 

USB5734 és USB5744 USB 
Smart Hub alkatrész család a 

Microchiptől 

 

https://shop.chipcad.hu/oldweb/tartalom.aspx?hir=1424
https://shop.chipcad.hu/Welcome/
http://www2.chipcad.hu/www2/beszallitok.aspx
http://forum.chipcad.hu/
http://www.chipcad.hu/letoltes/tanfolyam.htm
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=1014
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=700
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=493
https://shop.chipcad.hu/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=1147


Az L86 a legkisebb patch 
antennával szerelt GPS modul, 
ami a GLONASS műholdak 
vételére is alkalmas a GPS 
holdak mellett. 33 követő 
csatornája és 99 érzékelő 
csatornája minden 
körülmények között gyors 
felállási időt eredményez, és 
ezt fokozza a GLONASS 
műholdak vétele, ami 
praktikusan kétszer annyi 
műholdat tesz láthatóvá. Kis 
mérete, kis fogyasztása és 
kiemelkedő teljesítménye miatt 
ideális választás ipar-, autóipari 
és fogyasztói alkalmazásokba.  

részletek... 

A Microchip új eszközzel 
bővítette mTouch™ alapú 
eszközeinek portfólióját. Az 
MTCH6303 család kulcsrakész 
és költséghatékony megoldást 
nyújt a több ujjas kapacitív 
érintőszenzoros és 
gesztusérzékelős 
alkalmazásokhoz.  A feljavított 
jelfeldolgozási funkcióval 
rendelkező MTCH6303 
lehetővé teszi a még 
hatékonyabb, akár 10 ujjas 
érintés vezérlést 25 cm-es 
üvegméretű felhasználói 
kezelőfelületeken is. 

részletek... 

Az új család főbb jellemzője, 
hogy ez az első USB3.0 
intelligens Hub, amiben elérhető 
host és eszköz port váltás, I/O 
kezelés és többféle soros 
kommunikációs interfész. Az 
USB5734 és az USB5744 
tartalmaz egy mikrokontrollert, 
ami további új funkciókat tesz 
elérhetővé kisebb 
alkatrészigény és szoftver 
bonyolultság mellett. Az új USB 
3.0-s Hub vezérlő Microsoft 
Windows 8/8.1 op. 
rendszerekkel is kompatibilis. 

részletek... 

 

ChipCAD Kft. · 1097 Budapest, Könyves K. krt. 12-14. · Tel.:1 231-7000 · info@chipcad.hu · www.chipcad.hu  

 

 

https://shop.chipcad.hu/oldweb/tartalom.aspx?hir=1423
https://shop.chipcad.hu/oldweb/tartalom.aspx?hir=1425
https://shop.chipcad.hu/oldweb/tartalom.aspx?hir=1420
mailto:info@chipcad.hu
http://www.chipcad.hu/

