
PROTEUS  V7.6 tervezőrendszer akció év végéig 

A Labcenter  továbbra is folyamatosan fejleszti 

PROTEUS nyomtatottáramkör tervezőrendszerét. A 

PROTEUS V 7.6 verzióban több újdonság segíti a 

fejlesztők munkáját. Például a kiöntött árnyékoló/táp 

rétegbe belső zónákat hozhatunk létre net kapcsolattal. A 

vizualitás fokozása több szinten érvényesül a legújabb 

verzióban. Kezdve a gyorsabb megjelenítéstől a 

szövegek és grafikák élethű ábrázolásáig. Az új verzió 

kihasználja a tervező megjelenítő hardverének előnyeit a 

grafika gyorsításánál az OpenGL  szabványon keresztül. 

Az Open GL-t támogató videokártyák sebességét 

maximálisan kihasználja a PROTEUS V 7.6. A 3D 

megjelenítés és animáció még élet hűbb.  Az 

alkatrészkönyvtár további 20000 elemmel bővült és a 

Digikey termékkódjait is tartalmazza, ami megkönnyíti az egyes elemek betervezését.  Az év végéig 

kedvezménnyel vásárolhatók meg az egyes csomagok. További információ: www.labcenter.co.uk, 

www.chipcad.hu 

 

Új CREE MX6 teljesítmény ledek 

Óriási fényerőt biztost az új MX6 szenzációs áron. Az MX6-os család 
350mA-es meghajtó áram mellett 100~120 lm fényteljesítményre képes, 
miközben az ára kevesebb, mint a fele az XR-E családénak. 120 fokos 
látószöggel rendelkezik. A tokozás kifelé álló lábai lehetővé teszik a 
nagysorozatú gépi forrasztás mellett a könnyű kézi beforrasztást is. 
Neutrális fehér verzió raktárról kapható. További információ: 

http://www.chipcad.hu/letoltes/MX6.pdf 

GH-561 a GPS útitárs 

A Globalsat új GH-561 készülékét a gyalogos- és 
vízitúrázóknak, városnézőknek és sportolóknak 
fejlesztette ki. A SiRF III GPS vevő mellett egy 
elektronikus iránytűt is tartalmaz, ami a lassú mozgáskor 
illetve álló helyzetbeli tájékozódáskor elengedhetetlen a 
pontos iránymeghatározáshoz. A robosztus vizálló kivitel 
sportolásra is kiválóan alkalmassá teszi. Súlya 90gr és 
nyakba akasztva viselhető.  A GH-561 mellé adott Travel 
Manager programmal PC-n előre megtervezhető a 
bejárandó útvonal és letölthető az eszközbe az USB 
csatlakozáson keresztül. 5 útvonalat tölthetünk le és 10 
pontot menthetük utazás közben. Gyalogos 
városnézésre, túrázásra kiváló útitárs lehet. Az 
akkumulátor ereje több mint egy napig elég, így nem kell 
aggódni napközben a lemerülés miatt, ami nagy hátránya 
gyalogos felhasználáskor a mai színes képernyős PNA 
készülékeknek. További információ: info@chipcad.hu 
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