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trh, obchod, podnikání

Distrelec, distributor elektroniky a počítačového příslušenství, 
poskytuje služby pro české zákazníky na bezplatném telefonickém 
a faxovém čísle a taktéž nabízí nový rozšířený katalog 2011 s vel-
mi zajímavými produkty. S obsáhlým výběrem velmi kvalitních pro-

duktů od 1 000 uznávaných výrobců na-
bízí Distrelec široký sortiment výrob-
ků z oborů elektroniky, elektrotechniky, 
měřicí techniky, automatizace, pneuma-
tických zařízení, nářadí a příslušenství. 
Jednotlivé výrobní oblasti jsou průběžně 
rozšiřovány a prohlubovány a osvědče-
ný sortiment je doplňován novými sku-
pinami výrobků.

Standardní dodací lhůta je 24 hodin. 
Cena za dopravu zásilky činí 5 eur plus 
DPH. Tato cena je nezávislá na množ-
ství zboží v zásilce.

Mimo on-line obchod Distrelec a růz-
né další formy elektronického obchodování lze kompletní nabídku 
nalézt také v tištěném katalogu pro elektroniku a počítačové příslu-
šenství.
tel.: 800 14 25 25
fax: 800 14 25 26

Měřicí technika – Fluke 190 II 
ruční osciloskop (scopemetr)

Základní specifikace
– čtyři nezávislé, oddělené vstu-

py pro beznapěťová měření 
do 1 000 V,

– šířka pásma 100 MHz,
– vzorkovací frekvence 

1,25 GS·s–1,
– paměťový rozsah (až 10 000 

bodů na vstupní kanál),
– bezpečnostní specifikace 

1 000 V CAT III, popř. 600 V CAT IV, podle EN 61010-1 pro pro-
středí s vysokým napětím,

– rozlišení displeje 320 × 240 bodů,
– až sedm hodin provozu z baterií nezávisle na napájecí síti,
– dva izolované porty USB pro přímé ukládání dat na paměťové za-

řízení USB a USB spojení s PC,
– dobře přístupná přihrádka pro rychlou výměnu baterie na místě po-

užití,
– zajištěná ochrana proti krádeži díky zabezpečení zámkem Kensing-

ton při provozu bez dozoru,
– režim Connect-and-View™ pro inteligentní, automatické spouště-

ní při rychlých, pomalých a také komplexních signálech,
– bezpapírový zapisovač s velkou pamětí pro automatické dlouhodo-

bé měření komplexních signálů.

Informace k dodávce
Dodávka obsahuje síťový adaptér BC190, Li-Ion baterii BP291, 

čtyři stíněné sondy VPS410, demonstrační balíček FlukeView, kabel 
USB pro připojení k PC, poutko (upevněné na přístroji) a řemínek, 
uživatelské příručky na CD-ROM.

http://www.distrelec.cz

Distrelec na bezplatném 
telefonním i faxovém čísle

  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


