
 

  

          

 

  

Tisztelt Partnerünk! 

A Microchip 2 éve jelentette be az ún. GestIC technológiáját, amely 
támogatja a mozdulatsor vezérlés alapú, felhasználói interfészek 
fejlesztését. 

 Az MGC3130 a világ első, elektromos téralapú, konfigurálható, 3D-s 
gesztusvezérlője, amely kis teljesítményigényű, nagy pontosságú, 
gyors és robusztus kézkövetés, és szabad térbeli gesztusfelismerést 
valósít meg.  

Az eszközzel való gyors ismerkedést segítő Microchip 
fejlesztőeszközök után a mikroElektronika is elkészítette azt a 
költséghatékony fejlesztőkészletet, mely támogatja az MGC3130 
alapú alkalmazások fejlesztését.  

                                                                                             Részletek... 

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 
 

  

Explorer 8 Development Kit, 
a Microchip legújabb 

fejlesztőeszköze raktáron 

 

MCP9600, teljes értékű 
integrált hőelem EMF - C° 
konverter a Microchiptől 

 

Új! Saleae logikai 
analizátorok analóg 

bemenetekkel. 

 

Az Explorer 8 Development Kit 
a Microchip új, költséghatékony 
fejlesztőpanelja a 8 bites PIC 
mikrovezérlő családra. A 
fejlesztőeszköz felépítése a 
lehetőségek széles spektrumát 
nyújtja a kísérletezéshez. 
Egyaránt ajánljuk kezdő PIC 
felhasználók, hobbisták, 
gyakorlott programfejlesztők 
számára vagy iskolákban, 
egyetemeken az oktatásban.  

részletek... 

A Microchip bejelentette világ 
első hőelem-jelalakformáló 
integrált áramkörét, mely 
kombinálja a precíziós 
hőmérséklet érzékelőt, a nagy 
felbontású analóg-digitál 
konvertert matematikai 
motorral, és standard K, J, T, 
N, S, E, B illetve R hőelem 
típus támogatással. Az 
MCP9600 megismerését 
segítő Evaluation Board már 
raktárunkból elérhető. 

részletek... 

Megkezdtük az amerikai Saleae 
logikai analizátorok 
forgalmazását. Az eszközöket a 
kis méretük mellett az analóg 
jelek megjelenítésének 
lehetősége emeli ki a 
versenytársak közül. Az 
igényeknek megfelelően kétféle 
sorozatból lehet választani. Az 
USB 2.0 csatlakozással 
rendelkező alaptípusok 4 ill. 8 
csatornás, míg a gyorsabb, 
USB 3.0 porttal szerelt PRO 
sorozat 8 és 16 csatornás 
változatban készül. A 
felhasználói szabadságot 
tovább növeli, hogy a 
kezelőprogram Windows, OS X 
és Linux operációs 
rendszerekhez is elérhető. 

részletek... 
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A Microchip fellendíti az 
USB-C szabvány forradalom 

bevezetését egy 
költséghatékony vezérlővel 

 

Új mikroElektronika click 
modulok: DAC2 click, 

Weather click és 6DOF IMU 
click 

 

8 bites mikrokontroller 
Workshop október 28-án a 

ChipCAD-ben 

  

 

Az új USB-C szabvány lassan 
begyűrűzik majd az életünkbe 
és már első termékek is 
elérhetőek a reverzibilis 
csatlakozóval. A 10 gigabites 
másodpercenkénti 
csúcssebesség mellett az új 
szabvány akár 100 watt 
teljesítményű töltőáramot 
képes kezelni. A Microchip is 
felszállt az USB-C vonatra 
azzal, hogy bejelentette az 
UTC2000 kontrollert, vagyis az 
első USB Type-C vezérlőjét. 

részletek... 

Kínálatunkat új termékekkel 
bővítettük. A három új eszköz a 
16 bites digitál-analóg 
konverterrel szerelt DAC2 click, 
a páratartalom/ légnyomás/ 
hőmérsékletmérő Weather 
click és a 6 irányú gyroscope 
és gyorsulásmérő 6DOF IMU 
click modul..  

részletek... 

Jelentkezzen az ingyenes 
workshopra és tudja meg, 
hogyan csökkentheti a 
költségeket és a fejlesztési időt 
a PIC mikrovezérlőkkel! A 
gyakorlatok a Curiosity 
Development Board (# 
DM164137) segítségével 
történnek, melyet a tanfolyam 
idejére mi biztosítunk. 

  

részletek... 
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