trh, obchod, podnikání

Katalog plus – novinka
společnosti Distrelec
Nákupní servis pro více než 1 400 výrobců. Kdo by nenašel v obsáhlé standardní katalogové nabídce Distrelec požadované produkty, může se jednoduše spojit přímo se společností Distrelec. Nákupní servis Katalog plus je vstupní bránou k více než 1 400 výrobcům,
a to vše snadno, přímo a rychle.

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

S obsáhlým výběrem vysoce kvalitních produktů od 600 uznávaných výrobců 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 je možné najít veškerý sortiment v Distrelec on-line obchodu i pomocí e-commerce – elektronického obchodu.

• 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
• Součástky balené pro automatické zpracování.
• Novinka: „Katalog Plus“. Nákupní servis pro více než 1400 výrobců.

Další informace lze získat v inzerátu na této straně nebo na adrese:
http://www.distrelec.com

názvy, pojmy, zkratky
jmenovitá hodnota

kompaktní zářivka

MDP (Measurement and Data
line
Protection)
MPSL (Maximum
Permissible Service
Load)
napájecí zdroj
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hodnota veličiny používaná pro účely specifikací,
stanovená pro určený soubor provozních podmínek výrobku; není-li uvedeno jinak, jsou všechny
požadavky stanoveny ve jmenovitých hodnotách
(definice podle směrnice 2005/32/ES)
výrobek s paticí složený ze zářivky a veškerých
dalších součástí nezbytných pro nastartování
a stabilní provoz této zářivky, který nelze rozebrat
bez trvalého poškození (definice podle směrnice
2005/32/ES)
ochrana měření a datové linky

katalog!
Neváhejte a hned si zdarma objednejte katal
Česká republika:
Telefon 800 14 25 25
Fax
800 14 25 26
E-mail:
info-cz@distrelec.com
www.distrelec.com

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

maximální dovolené provozní zatížení

zařízení, které je určeno k přeměně střídavého
proudu ze síťového vstupu na výstupní stejnosměrný proud nebo jiný výstupní střídavý proud
(definice podle směrnice 2005/32/ES)

w w w.distrelec.com
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