
 

  

  

  

          

 

  

  

Tisztelt Partnerünk! 

Örömmel értesítjük, hogy bővítettük műszaki támogatás 
elérhetőségünket.  Mostantól irodánk nyitva tartási idejében 
Skpye alkalmazáson keresztül is válaszolunk műszaki 
kérdésükre.  

Skype elérhetőségünk: chipcad.info  

Amennyiben műszaki kérdése van kérjük, hogy ezt a fiókot vegye 
fel partnerlistájára és a chat mezőbe írja le kérdését. Kollégánk 
amint tud válaszolni fog Önnek, szükség esetén pedig visszahívja 
Önt.  

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 

  
 

  

Új RFID kulcstartó raktáron, 
zöld és kék színben 

 

MM7150 Motion Module, új 
mozgásérzékelő szenzor  

 

Microchip Masters Europe 
konferencia 2015  

 

Raktárunkból kedvező áron 
elérhetőek EM4200-as chip-el 
szerelt 125 kHz-es RFID 
kulcstartók. Jelenleg  zöld és 
kék színben érkeztek 
raktárunkra. Ideális választás 
beléptető és azonosító 
rendszerekhez. Tekintse meg a 

Az idei Embedded World 
Conference keretében mutatta 
be a Microchip MM7150 Motion 
Module nevű újdonságát a 
mozgás- és 
helyzetérzékeléssel 
kapcsolatos problémák 
„egyesített” megoldására. A 
modul magva a Microchip 

Már a keretlétszám 81%-a 
betelt, de még lehet jelentkezni 
a Microchip európai Masters 
konferenciájára. A Microchip, az 
alkatrészeit felhasználó 
szakemberek, mérnökök 
számára idén Berlinben rendezi 
meg az európai Microchip 
Masters konferenciát. Az 
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tag-eket webáruházunkban.  

Az új RFID eszközökre a 
hírlevelünk olvasóinak 10 % 
kedvezményt biztosítunk, amit 
a webáruházon keresztül az 
alábbi kóddal tud 
érvényesíteni: BUYRFID10 (A 
kódot a megrendelés 
megjegyzés rovatába kérjük 
írni.) Az akció augusztus 9-ig 
érvényes. 

részletek... 

SSC7150 típusjelű 
mozgásérzékelő 
koprocesszora; egymaga kezel 
háromféle mozgás- és 
helyzetérzékelő szenzort: a 
gyorsulásmérőt, a giroszkópos 
iránymérőt és a mágneses 
teret érzékelő „iránytűt”, 
valamint a főprocesszorral 
történő I2C-alapú 
kommunikációt. 

részletek... 

esemény megrendezésére 
2015. szeptember 15-17 között 
kerül sor.  

részletek... 

 

PIC16F1579, az első 8 bites 
PIC mikrovezérlő 4 független 

időalapú, 16 bites PWM-el 

 

Kvarckristályok, 
oszcillátorok, rezonátorok 

kedvező áron  

 

GNSS 2 click - Quectel L76 
GPS/GLONASS modullal 

  

 

A Microchip 8 bites PIC 
mikrovezérlő portfóliójának 
legújabb tagja, a perifériákban 
gazdag PIC16F157x család, a 
processzorfüggetlen perifériák 
kibővített választékát kínálja. 
Jellemzője a 14 KB Flash 
memória és a négy független 
időalapú, 16 bites PWM modul, 
mely nagy felbontású 
meghajtást biztosít, akár RGB 
színkeveréshez LED világítás 
esetén, vagy léptetőmotoros és 
akkumulátortöltő alkalmazások 
számára. 

részletek... 

Számos frekvenciájú és 
tokozású kvarckristály, 
oszcillátor és rezonátor 
található kínálatunkban. 
Látogasson el 
webáruházunkba és válassza 
ki az Önnek megfelelő 
típusokat! 

Hírlevél olvasóink részére 
most 500 db-os áron kínáljuk 
ezeket az alkatrészeket. A 
kedvezményt a webáruházon 
keresztül az alábbi kóddal tudja 
érvényesíteni: BUYRESOSC 
(A kódot a megrendelés 
megjegyzés rovatába kérjük 
írni.) Az akció augusztus 9-ig 
tart. 

részletek... 

A GNSS 2 click egy kompakt 
megoldás, hogy könnyen és 
egyszerűen bővítse rendszerét 
GPS modullal. A panel a 
Quectel L76 típusú GPS 
moduljával szerelt. Az L76 a 
legkisebb GPS modul, ami a 
GLONASS műholdak vételére is 
alkalmas a GPS holdak mellett.   

  

részletek... 
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