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Katalog Plus společnosti Distrelec

Jestliže zákazník v obsáhlé standardní katalogové nabídce s pro-
dukty od více než 1 000 výrobců nenalezne požadované produk-
ty, může se přímo spojit se společností Distrelec. Nákupní servis  
Katalog Plus zájemcům snadno, přímo a rychle otevře přístup k pro-
duktům více než 1 400 výrobců.

Jednotlivé obory produktů jsou průběžně rozšiřovány a osvědčený 
sortiment doplňují nové skupiny výrobků.

Digitální dosvitový osciloskop TDS 3000C

– přizpůsobený k měření pro konstruktéry, výrobní a zkušební tech-
niky v oboru komunikací, počítačů, periferních zařízení a video-
systémů,

– kompaktní provedení osciloskopu (hloubka pouze 149 mm),
– série TDS 3000 zahrnuje šest modelů digitálních dosvitových os-

ciloskopů (DPO), které jako funk-
ci času zobrazují, ukládají a analy-
zují tři dimenze signální informa-
ce v reálném čase (amplitudu, čas 
a rozdělení amplitudy), spojují od-
stupňování intenzity a rychlé zob-
razování analogových osciloskopů 
s možnostmi ukládání a měření digitálních osciloskopů,

– velmi rozvinuté logické a pulzní funkce a možnost analýzy FFT 
(Fast Fourier Transformation, rychlá Fourierova transformace),

– v režimu nastavování ukazuje displej odstupňovaný podle intenzi-
ty relativní četnost signálních odchylek,

– pomocí doplňkových modulů, které fungují jako kódové klíče, lze 
osciloskop rozšířit pro každý specifický úkol měření: nastavení 
spouštěcích obvodů, analýzu FFT, videoměření a kontrolu komu-
nikačních rozhraní,

– standardně síťový provoz, volitelně provoz na baterie, zabudovaná 
funkce nabíjení,

– nabíječka pro rychlé nebo externí nabití baterií jako příslušenství,
– plně barevný displej LCD,
– rychlost vzorkování až 5 GS/s,
– šířka pásma 100/300/500 MHz,
– dva nebo čtyři kanály,
– vertikální rozlišení 9 bitů,
– 25 automatických měření na průbězích,
– rozhraní USB na čelním panelu,
– rozhraní Ethernet LAN.

Informace k dodávce

Dodávka obsahuje dvě nebo čtyři měřicí sondy (jedna pro kaž-
dý kanál), síťový kabel, tašku na příslušenství, čelní kryt, ověřitelné 
potvrzení o kalibraci NIST, referenční dokumentaci (CD s návodem 
k obsluze v jedenácti jazycích) a programovací příručku.

S obsáhlým výběrem velmi kvalitních produktů od 1 000 uznáva-
ných výrobců Distrelec nabízí široký sortiment výrobků z oborů elek-
troniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, tlakovzduš-
ného zařízení, ručního nářadí a příslušenství.

Standardní dodací lhůta je 24 hodin. Cena za dopravu zásilky činí 
5 eur plus DPH. Tato cena není závislá na množství zboží v zásilce.

Mimo Distrelec online obchod (www.distrelec.cz) a různé formy 
e-commerce lze celý dodávaný sortiment nalézt také v tištěném kata-
logu pro elektroniku a počítačové příslušenství.

Další informace na: 
http://www.distrelec.cz

Distrelec – novinky

  www.distrelec.com

Nejvýznamnější distributor elektronických součástek 
a počítačového příslušenství v srdci Evropy.

•  přímý dodavatel elektronických součástek  a počítačového  
 příslušenství
•  dodací lhůta je 24 hodin
•  nízké přepravní náklady
•  od více než 1000 výrobců
•  kompetentní, česky mluvící operátoři
•  obsáhlý výběr kvalitních produktů
•  Součástky balené pro automatické zpracování. 
•  Novinka: „Katalog Plus“. Nákupní servis pro 
   více než 1400 výrobců. 

Neváhejte a hned si zdarma objednejte katalog!

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

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


