
Wyprzedaż

Wsprzedaż
  W ofercie końcówki  magazynowe: złącza mikrofalowe SMA, N,
MMCX, pianki absorbujące, laminaty mikrofalowe:
  

Ceny netto

  

  

  

Laminat  mikrofalowy Taconic TLX-8-0310-7-C1/C1   18" x 24"   arkusz (możliwość zakupu
części arkusza)

  

Laminat  Taconic RF 35 CH/CH 300

  

Pianka absorbcyjna Emmerson Cumming ECCOSORB LS-20 0.95 CM arkusz  (możliwośc
zakupu części arkusza)

  

 Złącza:

    
    -  Złącza SMA8504-0000 około 150 szt  Złącze SMA żeńskie, wkręcane do obudowy z
pinem
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http://www.jyebao.com.tw/download.php?pdf_path=SMA8504-0000.pdf


Wyprzedaż

  
    -  N3300-0141 5 szt  , złącze N męskie na kabel półsztywny UT 141, SRF 141, RG 402,
lutowane, proste   
    -  AD-AQ3-A8  -  3 szt         Przejściówka z sma żeńskiego na SMAmęskie typu snap on-
przydatna przy częstym przełączaniu kabla pomiarowego w warunkach lab.   
    -  N8346P-0085 - 6 szt N żeńskie na kabel półsztywny UT 85, SRF 085, RG 405, lutowane,
kołnierz - montowane do obudowy   
    -  SMA3300-0141 -18szt złącze SMA męskie na kabel półsztywny UT 141, SRF 141, RG
402, lutowane, proste   
    -  MMCX3300-0085 -15szt złącze MMCX męskie na kabel półsztywny UT 085, SRF 085,
RG 405, lutowane, proste   
    -  ADS-A3N8  4 szt    przejściówka/ adapter, sma męskie N żeńskie, stal nierdzewna  
    -  SMA3300-0085 -20szt złącze SMA męskie na kabel półsztywny UT 085, SRF 085, RG
405, lutowane, proste   
    -  SMA8410 -0000 -2 szt  - złącze SMA -  do SMD  
    -  SMA3100-0316 2szt   złącze SMA żeńskie na przewód RG316  
    -  AD-A6A8 - 2 szt     adapter SMA RP male - sma female  
    -  N8305P-0085 - 3 szt N żeńskie na kabel półsztywny UT 85, SRF 085, RG 405, lutowane,
bulkhead do obudowy   
    -  SMA8503-0000 4 szt     SMA - żeńskie - sonda ( przewód wew. wystający - szpilka  
    -  SMA8305-0085 - 18 szt    SMA żeńskie typu bulkhead na przewód  0.85 RG405.  

  

  

Więcej szczegółów na  stronie producenta, proszę wpisać w wyszukiwarce symbol złącza w
celu uzyskania karty katalogowej PDF
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