
  

          

 

  

Tisztelt Partnerünk! 

Figyelmébe ajánlom, a Microchip innovációs megoldásait tartalmazó 
szakmai magazinjának legújabb számát, az augusztusi MicroSolutions 
magazint.  

Címlapról: 

Take Charge of Your Digital Power Design. Kifinomult és rugalmas 
Microchip megoldások a teljesítményelektronikai rendszerek 
tervezőinek.  

 
Tartalomból: 

- PAC1921, kombinált analóg-digitális árammérő szenzor a 
Microchiptől 
- Új PIC16(L)F1769 család CPU független teljesítmény szabályozó 
csatornákkal 
- PIC16F1579, az első 8 bites PIC mikrovezérlő 4 független időalapú, 
16 bites PWM-el 
- MTCH6303, több ujjas (multi-touch) kapacitív érintés vezérlő a 
Microchiptől 
- Saleae logikai analizátorok USB-vel 

                                                                                               Részletek... 

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 
 

 

4x4 nyomógombos 
tasztatúra click modul 

raktáron 

 

STAR alunyákos, borostyán 
színű CREE teljesítmény LED 

325 Ft+áfa 

 

NuTiny-SDK-NUC505, új 
Nuvoton ARM Cortex M4 

fejlesztői kit raktáron 

 

A 16 nyomógomb 4x4-es 
mátrixba van szervezve, mely 
két 8 bites, párhuzamos-soros 
léptetőregiszterhez csatlakozik, 
ezzel lehetővé téve, a több 
gomb, egyidejű 
megnyomásának kezelését. A 
könnyű használhatóság végett 
a panelon a nyomógombok 
feliratozottak, telefon 
billentyűzet és A-D 
betűjelzésekkel. A 4x4 click 
további jellemzői az SPI 
buszos interfész a 
mikrokontrolleres 
kommunikációhoz és a 3.3V 
vagy 5V-os tápfeszültség.  

részletek... 

A kínálatunkban levő, 
borostyán fényű XR-C ledek, 
alumínium-alapú áramköri 
lapra szerelt változatban is 
megvásárolhatók.  

A termék végkiárusítás alatt 
van. Akciós ára: 325 Ft + áfa.  

A szereletlen változat 249 Ft + 
áfa. 

részletek... 

A Nuvoton NuMicro 
sorozatának új zászlóshajója a 
NuMicro NUC505 család 
Cortex-M4F magra épül,  DSP 
kiterjesztést és lebegőpontos 
aritmetikai egységet is 
tartalmaz. 100 MHz órajellel 
fut,  2048 KB SPI FLASH 
memóriával és  128 KB 
beágyazott SRAM memóriával 
rendelkezik. A NUC505 család 
a perifériák egész arzenáljával 
rendelkezik, úgy mint 24 bites 
Audio CODEC, USB2.0 
Host/Device, Watchdog Timers, 
RTC, UART, SPI, I2S, I2C, 
PWM Timer, GPIO, 12 bites 
ADC, Low voltage reset, Low 
voltage detector és tovább. 

részletek... 
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