Spájkovacia stanica Weller za menej ako 150 Eur?
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Nová spájkovacia stanica WE1010 dokazuje, že aj kvalitná stanica sa dá kúpiť za prijateľnú cenu. Rada WE je určená
predovšetkým pre školy, náročných hobby užívateľov, študentov, vývojárov a pod.

Mať spoľahlivú „Wellerku“ a pritom nezaplatiť viac než 150 Eur (bez DPH)
znie celkom dobre, však?

Je pravda, že slušnú stanicu od menej známych značiek je možné kúpiť aj pod 100 Eur, avšak obyčajne narazíme na niektoré
z hľadísk, ktoré daná spájkovačka nespĺňa – ergonómia rúčky, ovládanie, spoľahlivosť, ESD bezpečnosť, výber hrotov,
servisovateľnosť, dostupnosť náhradných dielov a pod.
Nová línia WE (efficiency line) spĺňa toto všetko vrátane ESD bezpečnosti, čo nie je v tejto cenovej kategórii spájkovacích
staníc bežné.
Weller ani tu nešiel do kompromisov a aj stanica WE1010 je skonštruovaná tak, aby vydržala náročné profesionálne použitie.
Vzhľadom na celkovú koncepciu je ale predovšetkým určená pre školy, náročných hobby užívateľov, študentov, vývojárov a
pod.
WE1010 má LCD displej a intuitívne ovládanie pomocou MENU tlačidla. Jeho postupným stláčaním je možné aktivovať alebo
nastaviť tieto funkcie:
- standby time
- offset (od -40 do +40°C)
- prepnutie jednotiek °C/ °F
- uzamknutie/ odomknutie.

Kombináciou kláves je tiež možné vrátiť stanicu do východzieho nastavenia („factory settings“). Nová ergonomická rúčka
WEP70 má výkon zvýšený na 70W a využíva klasické, osvedčené a cenovo výhodné hroty série ET (na výber z 23 typov).
Taktiež prívodný kábel je vysoko flexibilný so silikónovou izoláciou odolnou teplu. Nový stojan PH70 je overenej konštrukcie s
vysokou stabilitou.
Stanicu WE1010 sme zaradili medzi naše stabilné skladové položky značky WELLER.
Ak potrebujete viac informácií, alebo sa zaujímate aj o neskladové položky, radi vám poradíme na adrese
info@soselectronic.sk

Vlastnosti/ Výhody novej série WE:
●
●
●

kvalitná stanica za veľmi prijateľnú cenu
intuitívne ovládanie cez LCD displej a 3 tlačidlá
ideálna pre školy, náročných amatérov ale aj profesionálov

●
●
●
●
●

ESD bezpečná
viaceré funkcie (offset, úsporný režim, uzamknutie heslom)
výborná presnosť nastavenia teploty hrotu (± 2°C)
výkon rúčky 70W
použiteľná so všetkými hrotmi série ET

Videá

Fun but Real: Nová spájkovacia stanica Weller - kvalita za veľmi prijateľnú cenu.

