inovace, technologie, projekty

Nový katalog Distrelec
2009
Společnost Distrelec, distributor elektroniky, představuje svůj
nový a očekávaný katalog 2009 s redukovanými a velmi zajímavými cenami.
S obsáhlým výběrem vysoce kvalitních produktů od 600 uznávaných výrobců vám Distrelec nabízí širokou škálu z oborů elektroniky, elektrotechniky, měřicí
techniky, automatizace, tlakovzdušného zařízení, nářadí a příslušenství.
Jednotlivé výrobní oblasti
se průběžně rozšiřují a prohlubují a osvědčený sortiment buduje nové doplňkové skupiny výrobků.
Standardní dodací lhůta je 48 hodin. Cena za dopravu zásilky činí 5 eur plus
DPH. Tato cena je nezávislá
na množství zásilky.
Mimo tištěný katalog pro elektroniku a počítačová příslušenství
je možné najít veškerý sortiment jak v Distrelec on-line obchodu, tak
v elektronickém obchodu (e-commerce).
http://www.distrelec.com

názvy, pojmy, zkratky
Ad-Hoc Mode
APU (Auxiliary Power Unit)
BImSchV (BundesImmissionsschutzverordnung)
Bluetooth

BTE
DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)
dvojitá izolace
GFK (glasfaserverstärkter
Kunststoff)
HDM
HTE
(Hochtemperaturelektrolyse)
HyTRAIN (Hydrogen Storage
Research Training Network)

nahodilý režim (ad-hoc režim) u wi-fi sítě bez přístupového bodu
pomocný zdroj energie

neuzemněný vodič ochranného
pospojování

ELEKTRO 2/2009

• dodavatel širokého výběru kvalitních produktů
elektroniky a počítačového příslušenství
• bez minimálního objednávkového množství
• dodací lhůta je 48 hodin
• výhodné zasílatelské náklady
• kompetentní, česky mluvící operátoři

protokol dynamické konfigurace
hostitelského zařízení
izolace obsahující jak základní tak
i přídavnou izolaci
sklolaminát
hlavní domovní vedení
vysokoteplotní elektrolýza

Neváhejte a hned si zdarma objednejte katalog
katalog!

výzkumná školicí síť skladování
vodíku

Česká republika:
Telefon 800 14 25 25
Fax
800 14 25 26
E-mail:
info-cz@distrelec.com
www.distrelec.com

největší vrcholová hodnota
impulzního napětí předepsaného
tvaru a polarity, která za
stanovených podmínek nezpůsobí
průraz izolace
JHFC (Japan Hydrogen and Fuel Japonský zkušební projekt pro
Cell Demonstration Project)
vodík a palivový článek

NECAR (New Electric Car)

Nejv ýznamnější distributor elektronick ých
součástek a poč ítačového příslušenst ví v srdc i Evropy.

spolkové nařízení o ochraně před
imisemi
rádiová norma pro  bezdrátovou
komunikaci v dosahu do 10 m
mezi počítačem, periferními
a přenosnými zařízeními
blok tepelných elektráren

impulzní výdržné napětí

MVTV

Vítejte ve firmě
Distrelec

Slovenská republika:
Telefón
0800 00 43 03
Fax
0800 00 43 04
E-mail: info-sk@distrelec.com
www.distrelec.com

montážní vozidlo trakčního vedení
(České dráhy)
nový elektrický vůz
podle normy vodič ochranného
pospojování, který není vodivě
spojený se zemí

w w w.distrelec.com
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