
  

  

          

 

  

Tisztelt Partnerünk! 

A Microchip, a kaliforniai Micrel Inc. cég megvásárlásával újabb 
analóg alkatrészekkel bővítette kínálatát. A Micrel portfóliójában 
megtalálhatók táp menedzsment áramkörök, kevert jelű és 
rádiófrekvenciás félvezetők, lineáris áramkörök, feszültség 
szabályozók, LAN megoldások, nagy sebességű kommunikációs 
eszközök, óra és idő menedzsment alkatrészek stb.  

Irodánk megkezdte a raktárkészlet felöltését Micrel 
alkatrészekkel. Néhány eszköz már raktárról is kapható, de 
rendelést nem csak rájuk, hanem a kínálatban szereplő összes 
termékre felveszünk. 

További információért kattintson a részletekre. 

Üdvözlettel: Urbán Zoltán 
 

  

Heart rate click modul 
raktáron 

  

 

Új 16 bites, alacsony 
fogasztású PIC24F "GB6" 

család, 1 MB duál partíciós 
flash memóriával 

 

Fan click, ventilátormotor-
meghajtó click panel raktáron 

  

 

Heart rate click pulzoximéter és 
szívritmus érzékelő modul 
raktáron. Az eszköz a speciális 
integrált áramkör, a ledek és az 
optikai érzékelő segítségével 
tudja mérni a lüktető vér 
abszorpcióját. Ideális megoldás 
orvosi eszközökben vagy 
fitness asszisztens 
elektronikában. 

részletek... 

A Microchip bejelentette 
legújabb, nagy memória 
kapacitású, 16 bites PIC24F 
"GB6" családját. Az akár 1 MB 
méretű dual-panel, live-update 
Flash-programmemória ECC-
vel (Error Correction Code), a 
32KB RAM adatmemória, a hi-
speed USB, az alacsony 
fogyasztású működés és a 
gazdag perifériakészlet kielégíti 
a mai alkalmazások igényeit. 

részletek... 

A Fan click, a Microchip 
EMC2301 típusú vezérlőjével 
szerelt és ideális megoldást 
nyújt 4 vezetékes, 5 V-os 
ventilátormotorok 
szabályozásához illetve 
meghajtására. Jellemzők: belső 
óra a fordulatszám 
szabályozásra, nagy pontosság 
(1% az 500-16k RPM 
tartományban), 9.5 Hz - 29 KHz 
PWM sebesség támogatás. 

részletek... 
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Különböző hosszúságú, 
csupaszított vezetékek 
esztétikus dobozban 

 

Microchip év végi akció 

  

 

Raystar év végi akció 

 

Gyors szereléshez, 
protoáramkör építéshez ideális 
megoldás a már előkészített, 
méretre vágott, csupaszított és 
hajlított átkötés. Kínálatunkból 
mindez már elérhető. 140 
illetve 350 darabos vezeték 
készlet esztétikus és praktikus 
dobozban, költséghatékony 
áron megvásárolható.  

részletek... 

A Microchip év végi akciójában 
kedvezményes áron kínálja 
számos fejlesztőeszközét, 
benne többek közt olyan 
népszerű termékek, mint a 
PICkit 3 programozó és a 
Curiosity fejlesztőpanel. Az 
akció 2016. január 4-ig 
érvényes.  

részletek... 

Várásoljon év végéig a Raystar 
gyártmányú OLED vagy LCD 
kijelzőinkből, akciós áron! 
Látogasson el 
webáruházunkba, válassza ki 
és rendelje meg az Önnek 
megfelelő típust vagy típusokat!  

  

részletek... 
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