Aj vy vyrábate USB zariadenie? Krabičky Hammond mu
dajú tvár
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Potom pravdepodobne privítate novú rodinu kvalitných krabičiek Hammond pre USB zariadenia.

Vari každý súhlasí, že USB rozhranie je mimoriadne univerzálne a
po zavedení protokolu USB 3.0 niet pochýb, že je to veľmi
perspektívne rozhranie u ktorého si každý môže vybrať vhodnú
rýchlosť prenosu. USB je momentálne asi najrozšírenejším
komunikačným rozhraním pre periférne zariadenia pripojiteľné k PC.
Kúzlo USB spočíva možno aj v tom, že ten istý USB port na danom
(priemyselnom) zariadení, môžeme v bežnej prevádzke využívať
napr. na ukladanie nameraných dát, no v prípade potreby aj napr.
na diagnostiku, nastavenie parametrov, prepísanie FW a pod.
Podobne rôzne dataloggery a iné malé prenosné zariadenia
profitujú z USB protokolu a práve pre tieto prináša spoločnosť
Hammond sériu krabičiek 1551 USB. Tento kanadský výrobca
vyrába veľké množstvo typov krabičiek v rôznych verziách, no doteraz nevyrábal krabičky vyložene určené pre USB
zariadenia. To sa však zmenilo uvedením série 1551 USB, ktorá obsahuje spolu až 15 modelov v troch veľkostiach:
1551 USB1 – 35*20*15,5 mm (LxWxH)
1551 USB2 – 50*25*15,5 mm
1551 USB3 – 65*30*15,5 mm
Ako vidíme, krabičky pokrývajú najčastejší rozsah veľkostí od dĺžky už 3,5cm až po 6,5 cm. Všetky veľkosti sú dostupné v
piatich modfikáciách (farbách):
BK – čierna (RAL 9011 Black)
GY – svetlosivá (RAL 7035 Grey)
TCL – priesvitná číra (Translucent clear)
TSK – priesvitná dymová (Translucent smoke)
TRD – priesvitná červená (Translucent red)

Všetky krabičky majú povrch s jemnou zamatovú textúrou. Vybrané typy 1551 USB už máme na sklade, všetky ostatné
verzie vám vieme na objednávku dodať v krátkom termíne a za výhodných podmienok.
V prípade záujmu o akékoľvek produkty HAMMOND prosím kontaktujte SOS electronic s.r.o. na adrese info@soselectronic.sk.

Výhody / Vlastnosti:
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plastové krabičky vhodné pre USB zariadenia
dostupné v 3 veľkostiach
dostupné v 5 farbách
vrátane výrezu pre USB A konektor
vnútorné výstupy pre upevnenie DPS

