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Firma Sony og³osi³a zamiar rozsze-
rzenia oferty produktów Xplod, sto-
sunkowo nowej rodziny samocho-
dowych systemów audio. Nowy sa-
mochodowy system audio jest
przeznaczony dla tych u¿ytkowni-
ków aut, którym zale¿y na wiêkszej
mocy wyjœciowej systemu i bardziej
dynamicznym dŸwiêku. Obecnie
mog¹ oni wybraæ z ponad 50 mo-
deli odtwarzaczy CD z radiem, zmie-
niaczy p³yt CD, wzmacniaczy i g³oœ-
ników.

Xplod obejmuje m.in. model odtwa-
rzacza CD z radiem CD-C8000RX
z funkcj¹ RDS, pe³n¹ obs³ug¹ zmie-
niacza CD/MD oraz ³atw¹ w obs³u-
dze funkcj¹ kontroli DAB. Radiood-
twarzacz ma moc maksymaln¹
4x500W, funkcje HXDSP (cyfrowy
procesor dŸwiêku), wbudowane filtry
górno i dolnoprzepustowe i CD-text.

Xplod − moc w samochodzie

Xplod wyposa¿ony jest w nowoczes-
ny system przeciwwstrz¹sowy ESP.
Model XM-440EX to czterokana³owy
wzmacniacz o mocy nominalnej
4x40/2x100W z wbudowanym filt-
rem dolno i górnoprzepustowym
oraz wejœciem g³oœnikowym. Model
XS-HF78 to dwudro¿ny, oddzielny
system o œrednicy membrany 16cm
z magnezowymi membranami g³oœ-
nika niskotonowego i g³oœnikami
wysokotonowymi z magnesu neody-
mowego oraz osobn¹ zwrotnic¹ pa-

sywn¹. Model XS-AW200X jest ak-
tywnym g³oœnikiem niskotonowym
z wbudowanym wzmacniaczem
o mocy nominalnej 100W.
Wiêcej infromacji mo¿na znaleŸæ na
stronie g³ównej firmy Sony Europe:
http://www.sony-europe.com, lub na
stronie Sony Poland: http://
www.sony.com.pl.

Mimo swoich niewielkich rozmiarów
- 40x52x16mm, waga 32g - jest
nie tylko zegarkiem ale jednoczeœ-
nie aparatem cyfrowym. Zarejestro-
wany obraz mo¿na od razu odtwo-
rzyæ lub zapisaæ w wewnêtrznej pa-
miêci. Ekran ciek³okrystaliczny
w zegarku o rozdzielczoœci
120x120 pikseli umo¿liwia zare-
jestrowanie obrazu w 16 odcie-
niach. Monitora mo¿na u¿ywaæ
do podgl¹du podczas nagrywa-
nia obrazów i odtwarzacza zare-
jestrowanych zdjêæ.
Wewnêtrzna pamiêæ zegarka
ma pojemnoœæ 1MB, co po-
zwala na przechowanie do 100
zdjêæ. Automatyczny datownik po-
zwala na wprowadzenie dok³adnej
daty (rok, miesi¹c, dzieñ, godzina,
minuta).
Dostêpne s¹ trzy tryby rejestracji
zdjêæ. W trybie normalnym jest
mo¿liwa prosta rejestracja obrazu
w 16 odcieniach. Tryb artystyczny
tworzy interesuj¹cy dwukolorowy
obraz a tryb kombinowany pozwala
na utworzenie nowego, kombinowa-
nego obrazu powsta³ego z na³o¿enia
na siebie dwóch innych zdjêæ.
Po zarejestrowaniu obrazu mo¿na

Zegarek z aparatem cyfrowym Casio

wprowadziæ tekst zawieraj¹cy opis
o d³ugoœci do 24 znaków (12 zna-
ków w górnej linijce, 12 znaków
w dolnej).
CASIO wyposa¿y³o zegarek w funk-
cjê przekazu danych ³¹czem pod-
czerwienia, co umo¿liwia przes³anie
zarejestrowanego obrazu do kompu-
tera PC. Zegarek zawiera tak¿e
wszystkie podstawowe funkcje jak
czas bie¿¹cy, budzik, stoper i wiele
innych.

Firma Anritsu opracowa³a przenoœ-
ny analizator widma MS2711, za-
projektowany specjalnie dla potrzeb
instalacji, utrzymania i diagnostyki
stacji bazowych ³¹cznoœci komórko-
wej, a tak¿e dla innych systemów
³¹cznoœci radiowej. Zalet¹ tego przy-
rz¹du jest uniwersalnoœæ, pozbawio-
na jednak nadmiernej
przesady.
Jest on prosty i prze-
jrzysty w obs³udze. In-
terfejs u¿ytkownika
zosta³ zaprojektowany
tak, aby zminimalizo-
waæ czas potrzebny
do zapoznania siê
z obs³ug¹ przyrz¹du
oraz maksymalnie
przyœpieszyæ wykonywanie pomia-
rów. Najczêœciej wykorzystywane
funkcje przyrz¹du s¹ sterowane od-
dzielnymi przyciskami i konfigurowa-
ne przez u¿ytkownika. Analizator ma
wiele funkcji pomiarowych, np.
znaczniki normalne i ró¿nicowe, au-
tomatyczne poszukiwanie najwiêk-
szych wartoœci sygna³u, centrowa-
nie sygna³u na ekranie. Ocena wy-
ników jest w du¿ym stopniu zauto-
matyzowana.
MS2711 automatycznie wykonuje
pomiary nastêpuj¹cych parametrów
sygna³u: mocy w kanale, szerokoœci
zajmowanego pasma, poziomu syg-
na³ów zak³ócaj¹cych w kanale i po-
za pasmem, zniekszta³ceñ, czêstot-
liwoœci, modulacji (g³êbokoœci lub

Analizator widma do zastosowań w terenie

dewiacji), zgodnoœci z wymaganym
kszta³tem widma po modulacji, izo-
lacji miêdzy antenami, wzmocnienia
toru. Do³¹czenie opcjonalnych akce-
soriów (przenoœne anteny pomiaro-
we, generator œledz¹cy, mostek od-
biciowy) zwiêksza iloœæ mierzonych
wielkoœci.

Przyrz¹dy MS2711 s¹ dostarczane
razem z oprogramowaniem MS2711
Software Tools, które pracuje
w systemach Windows 95, Win-
dows 98 i Windows NT. Komunika-
cja analizatora z komputerem PC
odbywa siê przez ³¹cze szeregowe
RS232. W nieulotnej pamiêci przy-
rz¹du mo¿na zapisaæ do 200 prze-
biegów pomiarowych wraz z dat¹
i czasem ich rejestracji. Dane te
mo¿na przes³aæ do PC w celu dal-
szej analizy, dokumentacji i archiwi-
zacji.
Informacje techniczne i handlowe:
Elsinco Polska Sp. z o.o., 01-691
Warszawa, ul. Gdañska 50, tel.
(0-22) 832-40-42, fax: (0-22)
832-22-38.

Firma Astec Power Europe wprowa-
dza na rynek telekomunikacyjny no-
w¹ rodzinê konwerterów DC/DC
o mocy 40W oznaczon¹ AA40M.
Nowa seria produktów spe³nia stan-
dard ETS300 132-2, wymagany
w zastosowaniach telekomunikacyj-
nych.
Konwertery AA40M s¹ przystoso-
wane do bezpoœredniego monta¿u
na p³ytce drukowanej i pracuj¹
w zakresie napiêæ wejœciowych
36..75VDC, typowym dla telekomu-
nikacji. Przy 40W mocy znamiono-
wej modu³y AA40M dostarczaj¹ po-
jedyncze wyjœcie napiêciowe o war-
toœci 12VDC, 5VDC lub 3,3VDC.
Szczególn¹ cech¹ konwerterów
AA40M jest nadmiarowo-napiêciowy
uk³ad odcinaj¹cy na wejœciu napiê-
ciowym, który zapewnia, ¿e maksy-
malny pr¹d wejœciowy nie bêdzie
przekroczony, nawet w warunkach
obci¹¿enia innych od normalnych.
Powi¹zanie uk³adu odcinaj¹cego
z wyjœciow¹ funkcj¹ zezwalaj¹c¹ za-

Nowy konwerter dla telekomunikacji.

pewnia systemom zasilaj¹cym wy-
sok¹ niezawodnoœæ dzia³ania.
Zaawansowane zarz¹dzanie ciep³em
pozwala konwerterom AA40M pra-
cowaæ, przy pe³nym obci¹¿eniu
i braku ch³odzenia, w zakresie tem-
peratur otoczenia od -40oC..+60oC.
Maksymalna temperatura pracy
p³ytki podstawy jest podwy¿szona
do 105oC i powy¿ej tej wartoœci na-
stêpuje zatrzymanie pracy modu³u
zasilaj¹cego. Po ustaniu przegrzania
uk³ad automatycznie wraca do pra-
cy. W celu szybszego rozproszenia
wydzielanego ciep³a konwertery
AA40M s¹ dostêpne wraz z nisko-
profilowym radiatorem.
Konwertery AA40M s¹ zamkniête
w metalowej szeœciok¹tnej obudowie
o wymiarach 76,2x76,2x12,7mm, co
pozwala zredukowaæ zak³ócenia oraz
zapewnia ekranowanie.
Informacje: Iwanejko Electronics/
Acte, tel. (0-22) 631-46-53, (0-22)
631-46-54, (0-22) 632-83-95,
acte@it.com.pl.
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Mikrofon pojemnoœciowy e865 jest
nowym elementem serii estrado-
wych mikrofonów przewodowych
z serii Evolution firmy Sennheiser.
Ma trwa³¹ konstrukcjê mechaniczn¹
i daje wspania³y dŸwiêk. Zosta³ za-
projektowany z myœl¹ o wokalistach.
Wiernie oddaje wszystkie niuanse
g³osu. Skutecznie eliminuje sprzê¿e-
nia i zak³ócenia powstaj¹ce przy
wymawianiu tzw. spó³g³osek wybu-
chowych. Maksymalny poziom ciœ-
nienia akustycznego przenoszonego
dŸwiêku wynosi 150dB SPL.
MKH800 to nowy mikrofon studyj-
ny firmy Sennheiser. Choæ trudno
w to uwierzyæ, wielu s³uchaczy
twierdzi, ¿e nagrania cyfrowe zosta-
³y dokonane przy u¿yciu s³ów 24-
bitowych “tradycyjn¹” technik¹ 16-
bitow¹, z próbkowaniem 44,1 kHz.
Jednym z ograniczeñ obowi¹zuj¹ce-
go dziœ standardu jest koniecznoœæ
stromego odciêcia czêstotliwoœci
wy¿szych od 20kHz. Takie filtrowa-
nie mo¿e wprowadzaæ zniekszta³ce-
nia dŸwiêków s³yszalnych. Górna
czêstotliwoœæ graniczna w standar-
dzie 24/96 siêga powy¿ej 40kHz,
gwarantuj¹c czyst¹ rejestracjê najwy-
¿szych dŸwiêków odbieranych przez
cz³owieka i dobre przenoszenie syg-
na³ów z bardzo krótkim narastaniem.
Pasmo czêstotliwoœci przenoszo-
nych przez MKH800 siêga 50kHz.
Konstrukcja mikrofonu pozwala na
niezwykle precyzyjn¹ rejestracjê
z³o¿onych struktur dŸwiêkowych.
Szczególnie zadbano o zminimali-
zowanie zniekszta³ceñ najwy-
¿szych przenoszonych sk³adowych
dŸwiêku. Dioda œwiec¹ca, umiesz-
czona na obudowie mikrofonu,
u³atwia precyzyjne nakierowanie
go na Ÿród³o dŸwiêku. Mikrofon

Nowe mikrofony firmy Sennheiser

ma prze³¹cznik piêciu charakterys-
tyk kierunkowych oraz przetwor-
nik: pojemnoœciowy symetryczny.
Jego charakterystyka kierunko-
woœci jest ko³owa, kardioidalna,
kardioidalna (szeroka), superkar-
dioidalna lub ósemkowa, zakres
przenoszonych czêstotliwoœci obe-
jmuje 30..50000Hz, impedancja
znamionowa wynosi 150Ω, a mi-
nimalna impedancja obci¹¿enia:
1000Ω. Skutecznoœæ tego urz¹-
dzenia wynosi 40mV/Pa, maksy-
malny poziom ciœnienia akustycz-
nego 142dB SPL, dynamika:
126dB. Mikrofon ten ma wymiary
φ27x176mm, wa¿y 135g.
Informacje: Konsbud-Audio, 02-878
Warszawa, ul. Gajdy 24, tel. (0-22)
644-30-38, fax: (0-22) 648-02-36,
e-mail: info@konsbud-audio.com.pl,
www.konsbud-audio.com.pl.

Termoprzewodz¹ce przek³adki z ma-
teria³u izolacyjnego o du¿ym wspó³-
czynniku przewodnictwa cieplnego,
jakim jest kompozyt silikonowo-ce-
ramiczny u¿ywa siê dla polepszenia
odprowadzania ciep³a. Umieszcza
siê go pomiêdzy radiatorem a obu-
dow¹ pó³przewodnikowych elemen-
tów mocy, procesorów czy te¿ ele-
mentów Peltiera.
Termoprzewodz¹ce przek³adki izola-
cyjne zbrojone s¹ w³óknem szkla-
nym wype³nione spolimeryzowanym
kauczukiem silikonowym z wype³-
niaczem z tlenku aluminium nadaj¹-
cym temu kompozytowi du¿¹ prze-
wodnoœæ ciepln¹. Przek³adki te
przewidziane s¹ na zakres tempera-

Przekładki izolacyjne termoprzewodzące

tur pracy -60..+2500C, maj¹
wspó³czynnik przewodnictwa ciepl-
nego 1..2W/mK, wytrzyma³oœæ na
przebicie 3kV/mm. Charakteryzuj¹
siê przenikalnoœci¹ dielektryczn¹
5,9..6,2 i opornoœci¹ w³aœciw¹ rzê-
du 1014Ω. Typowa gruboœæ tych
przek³adek to 0,22 ±0,02mm.
Monta¿ przek³adek nie wymaga sto-
sowania past termoprzewodz¹cych.
Dostêpne s¹ te¿ przek³adki z wars-
tw¹ kleju.
Informacje i sprzeda¿: Semicon Sp.
z o.o., 04-761 Warszawa, ul. Zwo-
leñska 43, tel. (0-22) 615-64-31,
615-73-71, fax: (0-22) 615-73-75,
e-mail: info@semicon.com.pl,
www.semicon.com.pl.

Tektronix wprowadzi³ na rynek nowy
system testuj¹cy sygna³y w formacie
MPEG: bardzo szybki tester MTS300.

S³u¿y on do przeprowa-
dzania szczegó³owych analiz b³êdów
kodowania cyfrowych sygna³ów wi-
deo w formacie MPEG-2. Tester
MTS300 zosta³ opracowany dla in¿y-
nierów projektuj¹cych lub sprawdza-
j¹cych produkty przeznaczone na ry-
nek telewizji cyfrowej, takie jak kode-
ry, dekodery i multipleksery cyfrowe.

Nowy system testujący Tektronixa

Tester MTS300 mo¿e zbieraæ dane
z szybkoœci¹ nawet 140Mb/S. Stan-
dardowa architektura Windows NT za-

pewnia du¿e mo¿liwoœci wspó³pracy
i wymiany plików z sieciami NT.
Informacje: Tektronix Polska, 02-
515 Warszawa, ul. Pu³awska 15,
tel. (0-22) 521-53-44, fax: (0-22)
521-53-41.

Firma Agilent Technologies wprowa-
dzi³a na rynek 10 modeli pojedyn-
czych i podwójnych programowanych
zasilaczy DC o du¿ej niezawodnoœci,
które zapewniaj¹ stabilne, niezak³óco-
ne napiêcia zasilaj¹ce przy mocy do-
starczanej w zakresie 30..100W. S¹
to najtañsze zasilacze programowane
przez magistralê GPIB.
Te nowe konstrukcje s¹ przeznaczo-
ne do u¿ytku laboratoryjnego i na
stanowiska do kontroli jakoœci
w przemyœle. Oprócz du¿ej mocy

Ekonomiczne, programowane zasilacze DC

wyjœciowej, modele te charakteryzu-
j¹ siê dwoma zakresami napiêæ
wyjœciowych, zdublowanymi zacis-
kami wyjœciowymi na p³ycie czo³o-
wej i tylnej, mo¿liwoœci¹ zdalnego
pomiaru regulowanego napiêcia na
obci¹¿eniu, niskimi szumami, dos-
kona³ym wspó³czynnikiem regulacji
i nastawianym poziomem zabezpie-
czenia przed przepiêciami.
Informacje: AM Technologies Pols-
ka, tel. (0-22) 608-45-55, fax: (0-
22) 608-45-54, www.am-tech.pl.

Firma Agilent Technologies wprowa-
dzi³a do sprzeda¿y sondê Agilent
NetMetrix przeznaczon¹ do sieci
ATM zgodnych z rozszerzonym
standardem OC-3, która jako pierw-
sze urz¹dzenie tego typu monitoruje
ruch w sieci z szybkoœci¹ ³¹cza.
Monitorowanie z szybkoœci¹ ³¹cza
pozwala na nieinwazyjne przetwa-
rzanie ka¿dego pakietu lub ³adunku
danych, zapewniaj¹c dok³adn¹ ob-
serwacjê dzia³ania sieci.
Sonda Agilent NetMetrix, przezna-
czona do sieci ATM zgodnych
z rozszerzonym standardem OC-3,
zapewnia pracownikom dzia³ów in-
formatycznych lepsz¹ znajomoœæ
stopnia wykorzystywania aplikacji
i sieci, co stanowi warunek niezbêd-
ny do prewencyjnego monitorowa-
nia stanu, sprawnoœci i wydajnoœci
³¹czy ATM OC-3. Pozwala to admi-

Sonda NetMetrix

nistratorom sieci zapewniaæ prze-
pustowoœæ, jaka jest niezbêdna, aby
aplikacje krytyczne mog³y dzia³aæ
zgodnie z oczekiwaniami u¿ytkowni-
ków.
Na rozwi¹zania Agilent NetMetrix
sk³adaj¹ siê narzêdzia s³u¿¹ce do
administrowania sieciami rozleg³ymi
(WAN), lokalnymi (LAN) i ATM,
umo¿liwiaj¹ce firmom wykorzystanie
mo¿liwoœci sieci w celu zwiêkszenia
przychodów i optymalizowania in-
westycji. Rozwi¹zania Agilent Net-
Metrix s³u¿¹ce do zarz¹dzania wy-
dajnoœci¹ sieci obejmuj¹ wszelkie
aspekty œwiadczenia us³ug siecio-
wych – œledzenie us³ug, ich dopra-
cowywanie i planowanie, realizacjê
oraz rozliczanie.
Informacje: AM Technologies Pols-
ka, tel. (0-22) 608-45-55, fax: (0-
22) 608-45-54, www.am-tech.pl.
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Firma OKW, której przedstawicielem
na rodzimym rynku jest firma LC
Elektronik, wprowadzi³a nowoczeœ-
nie zaprojektowane obudowy dla
elektroniki Toptec wykonane
z ABS. Stopieñ szczelnoœci
obudów to IP40.
Obudowy Toptec s¹ odpo-
wiedzi¹ OKW na po-
wszechnie stawiane
wymagania zapew-
nienia maksymal-
nej ³atwoœci mon-
ta¿u elementów
elektronicznych.
Sk³adaj¹ siê z czte-
rech elementów za-
mykanych na zatrzas-
ki: do³u i pokrywy (w kolo-
rze jasnym) oraz modu³ów bocz-
nych (kolor szary). Dó³ obudowy
oraz zatrzaskowe ³¹czenie wszyst-
kich czêœci zapewnia ³atwoœæ wy-
miany i mocowania podzespo³ów
elektronicznych. Regularne kszta³ty
i du¿a objêtoœæ obudowy mog¹
sprostaæ koniecznoœci montowania
odpowiedniej liczby interfejsów wy-
korzystuj¹cych z³¹cza 9, 25 lub 36-
pinowe (np. Centronics) bez ko-
niecznoœci montowania przepustów.
Dostêpnych jest 7 wariantów, które

Wyjątkowe możliwości nowych obudów

opcjonalnie wystêpuj¹ z otworami
wentylacyjnymi, z wysok¹ lub nisk¹
(wersja F) pokrywk¹ (wersja H).
Dodatkowo obudowy posiadaj¹ ele-
ment do mocowania na œcianie bez
koniecznoœci rozkrêcania ca³ej obu-
dowy oraz pole na klawiaturê mem-
branow¹.
Informacje i dystrybucja: LC Elekt-
ronik, 01-969 Warszawa, ul. Pu³ko-
wa 58, tel. (0-22) 569-53-00, fax:
(0-22) 569-53-10, e-mail: lcel@-
lcel.com.pl, www.lcel.com.pl.

W pierwszym kwartale
roku 2000 ukaza³ siê
nowy katalog z asorty-
mentem produkowanym
przez niemieck¹ firmê
OKW, produkuj¹c¹ obu-
dowy dla elektroniki.
Katalog 2000/2001 obe-
jmuje 228 pozycji,
w tym ulepszone roz-
wi¹zania z lat poprzed-
nich oraz nowoœci z za-
kresu obudów plastiko-
wych: od rêcznych, po-
przez obudowy na biur-
ka, obudowy pude³ka,
obudowy montowane na
œcianach - po szerok¹
gamê akcesoriów.
Ka¿da z obudów posia-
da pe³n¹ specyfikacjê,
zdjêcie, krótki opis mo¿-
liwoœci przez ni¹ ofero-
wanych, jak równie¿ rysunek tech-
niczny. Ka¿dy z zamieszczonych
schematów zawiera dok³adne wy-
tyczne odnoœnie sposobu monta¿u,
akcesoriów do tego potrzebnych,
jak i opis materia³u, klasê szczel-
noœci oraz kolory w jakich dostêpny
jest produkt.

Nowy katalog firmy OKW

Katalogami pe³nej gamy produktów,
oraz produktami w nich zawartymi
dysponuje polska firma LC Elektronik.
Informacje: LC Elektronik, 01-969
Warszawa, ul. Pu³kowa 58, tel. (0-
22) 569-53-00, fax: (0-22) 569-53-
10, e-mail: lcel@lcel.com.pl,
www.lcel.com.pl.

Seria Minstruments firmy Neutrik
Test Instruments, sk³adaæ siê bê-
dzie z czterech urz¹dzeñ: gene-
ratora fonicznych sygna³ów
testowych - MR1, analiza-
tora sygna³ów analogo-
wych - ML1, generato-
ra cyfrowych fonicz-
nych sygna³ów testo-
wych - DR1 oraz analiza-
tora sygna³ów cyfrowych DA.
Od roku jest dostêpny w sprzeda¿y
Minirator MR1. Przyrz¹d wyposa¿ono
w dwa wyjœcia: 200   symetryczny
wtyk XLR i niesymetryczne gniazdo
RCA/Cinch. Minirator generuje nastê-
puj¹ce sygna³y: sinusoidalny, sinusoi-
dalny z przemiataniem czêstotliwoœci
w zakresie od 20 Hz do 20 kHz,
z mo¿liwoœci¹ regulacji czasu prze-
miatania, sygna³ do testowania pola-
ryzacji oraz szum bia³y i ró¿owy. Do-
datkowo wprowadzono sygna³ pros-
tok¹tny i prostok¹tny z przemiataniem
czêstotliwoœci w zakresie 20 Hz -
5 kHz. Jednak kszta³t tego przebiegu
w du¿ym stopniu odbiega od idea³u,
poniewa¿ prostok¹t jest tworzony z si-
nusoidy o czêstotliwoœci podstawowej
i nak³adania na ni¹ wielu wy¿szych
harmonicznych. Pasmo generatora nie
przekracza 20 kHz, w zwi¹zku z tym
brakuje wy¿szych czêstotliwoœci wy-
g³adzaj¹cych przebieg. Poziom sygna-
³u jest regulowany w zakresie od -76
dBu do +6 dBu, w krokach co 2 dB.
Przy poziomie sygna³u +6 dBu znie-
kszta³cenia THD+N nie przekraczaj¹
0,025 % (<-72 dB).
Minirator MR1 ma niewielkie wy-
miary i mieœci siê z powodzeniem
w d³oni. Wyposa¿ony jest w du¿y,
czytelny wyœwietlacz ciek³okrysta-
liczny, za pomoc¹ którego spraw-
dza siê nastawy przyrz¹du. Do po-
s³ugiwania siê menu i wyboru trybu
pracy s³u¿¹ trzy przyciski umiesz-
czone pod wyœwietlaczem. Przyrz¹d
zasilaj¹ dwie baterie R6 (AA).

Miniaturowe przyrządy pomiarowe
firmy Neutrik Test Instruments

Obecnie wprowadzono na rynek
drugi przyrz¹d z serii Minstruments
— analizator sygna³ów analogowych
- Minilyzer ML1. Podobnie jak po-
zosta³e przyrz¹dy w tej serii, Minily-
zer ML1 ma niewielkie wymiary
i mieœci siê w d³oni. Przyrz¹d s³u¿y
do pomiaru nastêpuj¹cych wielkoœ-
ci: poziomu ciœnienia akustycznego
(wartoœci szczytowej i skutecznej),
poziomu A dŸwiêku, poziomu ciœnie-
nia akustycznego wa¿onego wed³ug

krzywej C, wspó³-
czynnika zawartoœci

harmonicznych (THD+N),
czêstotliwoœci oraz poziomu nie-

zrównowa¿enia. Zakresy mierzonych
wartoœci ustawiane s¹ automatycz-
nie. Przy pomocy ML1 mo¿na ³at-
wo znaleŸæ uszkodzone z³¹cza XLR.
Minilyzer mo¿e s³u¿yæ równie¿ jako
tester polaryzacji po³¹czeñ. Przyrz¹d
wyposa¿ony jest w wyœwietlacz
ciek³okrystaliczny, wbudowany mik-
rofon, dwa wejœcia — symetryczne
z gniazdem XLR i niesymetryczne
z gniazdem Cinch oraz wyjœcie s³u-
chawkowe. Sygna³ wejœciowy mo¿e
byæ filtrowany wed³ug krzywych
A i C lub za pomoc¹ filtru górno-
przepustowego o czêstotliwoœci gra-
nicznej 60, 400 oraz 600 Hz lub
filtru œrodkowoprzepustowego o sze-
rokoœci pasma od 300 Hz do
3 kHz. Przyrz¹d zasilany jest
z trzech baterii typu R6 (AA). Kom-
plet baterii wystarczy na co naj-
mniej 12 godzin pracy.
Oba omówione wy¿ej urz¹dzenia fir-
my Neutrik Test Instruments s¹
przeznaczone dla akustyków, in¿y-
nierów i realizatorów dŸwiêku, po-
s³uguj¹cych siê profesjonalnym
sprzêtem audio. Mog¹ byæ wyko-
rzystywane zarówno w pracach ser-
wisowych w studiach, radiu i tele-
wizji, jak i przy instalacjach sprzêtu.
Bli¿sze informacje i sprzeda¿: Kon-
sbud-Audio, 02-878 Warszawa, ul.
Gajdy 24, tel: (0-22) 644-30-38,
fax: (0-22) 648-02-36, e-mail: in-
fo@konsbud-audio.com.pl, www.
konsbud-audio.com.pl
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Firma Advantech Co. wprowadzi³a
na rynek p³aski serwer nowej gene-
racji SPC-200 o wysokoœci obudo-
wy 2U. System charakteryzuje siê
zastosowaniem nowoczesnych roz-
wi¹zañ technologicznych i bardzo

du¿¹ wydajnoœci¹, a to dziêki zasto-
sowaniu dwóch procesorów Pen-
tium III. Taka konstrukcja wychodzi
naprzeciw rygorystycznym wymaga-
niom telekomunikacji i systemom
automatyki bazuj¹cych na sieci In-
ternet. P³yta g³ówna systemu bazu-
je na chipsecie Intel 440GX i obs³u-
guje 2 procesory Pentium III. Cztery
sloty DIMM umo¿liwiaj¹ instalowa-

Advantech SPC−200 Dual PIII 2U server

nie do 2GB pamiêci SDRAM typu
PC100.
Obudowa pozwala na umieszczenie
szeœciu napêdów dyskowych: piêciu
3,5” dysków twardych oraz po jed-
nym napêdzie FDD1,44” i CD-ROM

(typu slim). Opcjonal-
ne zastosowanie sys-
temu SCA-2 umo¿liwia
szybk¹ wymianê napê-
dów w trakcie pracy
(Hot-Swap). Wbudo-
wany mechanizm au-
tokontroli gwarantuje
stabiln¹ pracê elemen-

tów sk³adowych, a piêæ wentylatorów
utrzymuje temperaturê urz¹dzenia na
odpowiednim poziomie. W serwer
SPC-200 wbudowano interfejs Ether-
net/Fast Ethernet 10/100 oraz dwa
kana³y SCSI (Adaptec 7896).
Informacje: Elmark Automatyka Sp.
z o.o., 00-341 Warszawa, ul. Rad-
na 12, tel. (0-22) 821-30-54,
www.elmark.com.pl.

Firma Cordial wprowadzi³a na rynek
zestaw z³¹czy poœrednich, nazywa-
nych popularnie przejœciówkami.
U¿ywa siê ich w przypadku, gdy ³¹-
czone wtyki oraz gniazda s¹ ró¿-
nych typów i do siebie nie pasuj¹.
Niektóre z³¹cza zestawu CAK 14S
spe³niaj¹ równie¿ inne funkcje -
miêdzy innymi: transformatora
impedancji, separatora i t³u-
mika. Zestaw, dostarczany
w porêcznej walizeczce, za-
wiera 14 z³¹czy - po dwa
z³¹cza ka¿dego z typów wymienio-
nych :
- CIW - gniazdo Jack 6,3mm/wtyk

XLR, transformator impedancji
(10:1), t³umik (20dB), spe³nia
funkcjê uk³adu DI-Box,

- CLT1 - gniazdo XLR/wtyk XLR,
transformator separuj¹cy,

- CGL1 - gniazdo XLR/wtyk XLR,
z³¹cze wyposa¿one w miniaturo-
wy prze³¹cznik do roz³¹czania
masy,

- CPC1 - gniazdo XLR/wtyk XLR,
zmienia fazê sygna³u,

Zestaw złączy CAK 14S firmy Cordial

- CRCA1 - gniazdo Cinch/wtyk
Jack 6,3mm,

- NA3MJ 1 - gniazdo Jack 6,3mm/
wtyk XLR,

- NA3FF - gniazdo XLR/gniazdo
XLR.

Informacje: Konsbud-Audio, 02-878
Warszawa, ul. Gajdy 24, tel. (0-22)
644-30-38, fax: (0-22) 648-02-36,
e-mail: info@konsbud-audio.com.pl,
www.konsbud-audio.com.pl.

Koncern Tektronix wprowadza na ry-
nek nowy modu³ TDS3SDI do serii
oscyloskopów TDS3000 klasy DPO.
Funkcje modu³u, a tak¿e jego prze-
noœnoœæ, elastycznoœæ i mo¿liwoœci
bateryjnego zasilania oscyloskopów
DPO serii TDS3000 tworz¹ rozwi¹-
zanie dostosowane do warunków
panuj¹cych w zat³oczonych studiach
produkcji sygna³ów wideo. Modu³
TDS3SDI konwertuje cyfrowe sygna-
³y wideo na analogowe sygna³y wi-
deo, co sprawia, ¿e technicy odpo-
wiedzialni za emisje mog¹ wyraŸnie
wyodrêbniæ i zdiagnozowaæ proble-
my. Modu³ ma funkcjê identyfikacji,
dziêki której operator mo¿e ogl¹daæ
sygna³y wideo bez koloru, w postaci
idealnej do szybkiego identyfikowa-
nia sygna³u - tak, jak pojawi³yby siê
one na ekranach telewizyjnych.
Modu³ oferuje pracê jako wektros-
kop z podzia³k¹ pasków kolorów
100% i 75% oraz HDTV . Tryb ten
umo¿liwia dokonanie pomiarów
diagnostycznych za pomoc¹ oscy-
loskopów TDS3000 w szerszym za-
kresie, lecz nie zastêpuje laborato-
ryjnych instrumentów kalibracyj-
nych, takich jak monitory przebie-
gów cyfrowych WFM601M.

Nowy produkt Tektronixa

Funkcja identyfikacji obrazów wi-
deo i tryb wektroskopu pozwalaj¹
ogl¹daæ strumienie danych cyfro-
wych w sposób, do którego s¹
przyzwyczajeni in¿ynierowie i tech-
nicy odpowiedzialni za emisjê
sygna³ów analogowych, co przy-
œpiesza dokonywanie analiz. Do-
stawcy sygna³ów wideo mog¹
dziêki niemu szybko diagnozowaæ
i rozwi¹zywaæ problemy, zapew-
niaj¹c wysok¹ jakoœæ dostarcza-
nego sygna³u.
Oscyloskop TDS3054 z serii
TDS3000 ma cztery kana³y o pas-
mie 500MHz i mo¿liwoœæ przechwy-
tywania strumieni danych z prêdkoœ-
ci¹ nawet 270Mb na sekundê, co
pozwala testowaæ zgodnoœæ za spe-
cyfikacjami.
Ekonomiczne, przenoœne oscylosko-
py DPO serii TDS3000 potrafi¹ wy-
œwietlaæ, magazynowaæ i analizowaæ
w czasie rzeczywistym sygna³y
w trzech dziedzinach: amplitudowej,
czasowej i rozk³adów amplitud
w czasie.
Informacje: Tektronix Polska, 02-
515 Warszawa, ul. Pu³awska 15,
tel. (0-22) 521-53-44, fax: (0-22)
521-53-41.

Wroc³awska firma Poltronic w ci¹gu
ostatnich miesiêcy rozszerzy³a swo-
j¹ ofertê handlow¹. Najciekawsze
z nowoœci to transformatory i po-
wielacze HR hiszpañskiej firmy DIE-
MEN (ok. 4000 pozycji), akcesoria
i czêœci zamienne do telefonów
GSM, tunery telewizyjne i konwerte-
ry firmy MJM. Poltronic oferuje te¿
ró¿ne uk³ady scalone, tranzystory,

Nowości w ofercie Poltronica

lasery CD, g³owice wideo, z³¹cza
i kable.
Informacje i sprzeda¿: Poltronic Pod-
zespo³y Elektroniczne, 50-252 Wroc-
³aw, ul. Œw. Wincentego 9, tel. (0-
71) 329-84-40, fax: (0-71) 328-82-
59, e-mail: biuro@poltronic.com.pl.
Firma zachêca do odwiedzenia skle-
pu internetowego na stronie
www.poltronic.com.pl!

Firma Idea Nord Sp. z o.o. zajmuj¹-
ca siê monta¿em komputerów prze-
noœnych California Access rozpo-
czê³a od lutego br. proces przejmo-
wania serwisu gwarancyjnego na
terenie Polski od dotychczasowego
jej serwisu, firmy Ram Serwis. De-
cyzja ta ma na celu dalsze polep-
szenie jakoœci obs³ugi klienta, który
dziêki temu otrzyma kilka warian-
tów gwarancji, dopasowanych do
jego potrzeb.
Idea Nord to montownia kompute-

Dynamiczny rozwój Idea Nord

rów przenoœnych serii California Ac-
cess, któr¹ uruchomiono w 1998
roku w Suwalskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. G³ównie dziêki Idea
Nord marka California Access utrzy-
muje miejsce w œcis³ej czo³ówce
pod wzglêdem liczby sprzedawa-
nych komputerów.
Kontakt: Idea Nord Sp. z o.o., 16-
400 Suwa³ki, ul. Mariana Buczka
183, tel. (0-87) 566-60-40, fax: (0-
87) 565-18-61, e-mail: idea-
nord@ideanord.com.pl.


