
  

          

 

  

  

Tisztelt Partnerünk! 

Örömmel értesítem, hogy raktárunkba érkezett a Microchip 
legújabb költséghatékony, belépő szintű fejlesztőeszköze, a kis 
lábszámú 8 bites, PIC "F1"-es mikrokontroller családhoz. 

A Microchip Curiosity, magyarul a Kíváncsi nevű fejlesztőpanelje 
hihetetlenül gazdaságos elindulási lehetőséget nyújt a nyolcbites 
PIC mikrokontrollereket megismerni szándékozók részére. A 
gazdag felépítésű kísérleti panel magában foglalja a programozó 
és hibavadász áramköröket is egy PICKit 3 készülék árának a 
felénél is kevesebbért!  

Ön kíváncsi, hogy mit lehet elérni a korszerű nyolcbites F1 
mikrokontrollerekkel?  
Ön MPLABX környezetet használ, de kíváncsi a Mikroelektronika 
Click panelek MPLABX környezetben való használatára?  
Ön Mikroelektronika szoftverekkel dolgozik, de kíváncsi az 
MPLABX fejlesztőkörnyezetre is? 

Ha bármelyik kérdésre igen a válasza, akkor kattintson a 
részletekre.  

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 

  
 

  

3D Motion click, 9 irányú 
mozgásérzékelő modul a 

mikroElektronikától 

 

Új PIC16(L)F1769 család CPU 
független teljesítmény 

szabályozó csatornákkal 

 

Ismerje meg a Microchip 
analóg megoldásait! XV. rész 

Ethernet vezérlők 

 

A modul magva a Microchip 
SSC7150 típusjelű 
mozgásérzékelő 
koprocesszora; egymaga kezel 
háromféle mozgás- és 
helyzetérzékelő szenzort: a 
gyorsulásmérőt, a giroszkópos 

Az idei Embedded World 
Conference keretében mutatta 
be a Microchip az új, 8 bites 
mikrovezérlő eszközeit, a 
PIC16(L)F1769 családot. Ezek 
az első PIC mikrokontroller 
típusok, melyek két független 

A Microchip a 
mikrokontrollerekhez jól 
illeszkedő analóg és interfész 
áramkörök gazdag választékát 
nyújtja a folyamatosan bővülő 
kínálatában.  A tizenötödik 
hírben a Microchip ethernet 
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iránymérőt és a mágneses 
teret érzékelő „iránytűt”, 
valamint a főprocesszorral 
történő I2C-alapú 
kommunikációt. 

részletek... 

zárt hurkú teljesítmény 
szabályozó csatornát kínálnak. 
Ezt egy kiegészítő PRG-vel 
(Programmable Ramp 
Generator) érik el, ami 
automatizálja a le és felfutó él 
kompenzálást, megnövelve a 
stabilitását és a hatásfokát a 
hibrid teljesítmény átalakító 
alkalmazásoknak.  

részletek... 

kontroller családját mutatjuk be. 

részletek... 

 

Többféle OLED kijelző 
rendkívül kedvező áron, 

raktárról 

 

Színváltós LED mátrix, a 4x4 
RGB click raktáron 

 

Optikák és LED-ek 
végkiárusítása 

 

Látogasson el 
webáruházunkba és nézze 
meg a legújabb Raystar 
gyártmányú OLED kijelzőinket, 
amiket rendkívül kedvező áron 
kínálunk. OLED kijelzőt 
használatával rendkívül 
alacsony fogyasztás mellett 
kimagasló kontrasztarányt 
érhet el, ideális választás 
beágyazott rendszerekhez. 

A linken levő eszközökre 
Önnek 10 % kedvezményt 
biztosítunk a listaárból, amit a 
webáruházon keresztül az 
alábbi kóddal tud 
érvényesíteni: BUYRAY10 (A 
kódot a megrendelés 
megjegyzés rovatába kérjük 
írni.) Az akció augusztus 16-ig 
érvényes. 

részletek... 

Használja a 4x4 RGB click 
modult és próbálja ki hogyan 
lehetséges mikrokontroller 
segítségével egy többszínű 
LED mátrixot vezérelni.  

A 4x4 RGB click 16 db nagy 
fényerejű RGB LED chippel és 
MCP1826 LDO-val szerelt. 
Az  LED-ben található vörös, 
zöld és kék fénykibocsátó 
intenzitásának keverésével a 
szivárvány összes színe 
előállítható. 

részletek... 

A készletünkön lévő CREE és 
SSC LED-eket, illetve optikákat 
töredék áron kiárusítjuk.  

Webáruházunkban az 
alkatrészek elérhetősége és ára 
mellett, a hozzájuk tartozó 
technikai dokumentációk is 
megtekinthetők. 

  

részletek... 
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