AKTUÁLNÍ CENÍK
Datum vydání :

22.2.2014

Všechny předchozí nabídky a ceny tímto datem ztrácejí platnost.
NÁZEV
VERZE HW/SW
CENA/kus
PMD DIGI I.

POZNÁMKY, SLEVY

DPS UPD_8B + naprogramovaný procesor

UPD_8B / V9.6

1 990 Kč

Dvouvrstvá DPS, nepájivá maska, potisk

Osazený a oživený modul UPD_8B

UPD_8B / V9.6

3 990 Kč

Komplet osazený a oživený modul PMD DIGI, bez předního
panelu a LCD

DPS + profi samolepka pro výrobu předního
panel do krabičky U-SP7770

690 Kč

Sestava dvou DPS – vrtané, frézované otvory + profi
silnovrstvá, vodě odolná samolepka

Osazený přední panel + LCD 4x20 pro krabičku
U-SP7770, včetně kabelů a konektorů

1 590 Kč

Kompletní přední panel včetně LCD, mikrospínačů, samolepky a
zapojených kabelů.

Kompletní detektor PMD DIGI v krabičce USP7770, základní verze

6 490 Kč

Kompletně funkční elektronika v krabičce, bez modulu RDU,
akumulátorů a cívky

Modul RDU MODE-2

1 690 Kč

Kompletní oživený modul reálné diskriminace

Kompletní detektor PMD DIGI v krabičce USP7770, včetně modulu RDU

7 990 Kč

Kompletně funkční elektronika v krabičce, včetně modulu RDU,
bez akumulátorů a cívky

Profi samolepka PMD DIGI 1.

250 Kč

Náhradní samolepka

Aktualizace software PMD DIGI I.

150 Kč

Nutno dodat původní funkční procesor. Cena platí při platbě předem
na účet a je včetně poštovného, jinak platí klasická dobírka. Platí se pouze při
přechodu na vyšší verzi (například z veze 8.x na 9.x).

SABRE ADVANCED II.
Osazený a oživený modul UPD_3
Plošný spoj UPD_2B

3 590Kč
299 Kč

Sleva 10% při použití DPS UPD_2B s aktualizací
Doprodej

OSTATNÍ
Dobírka, poštovné, balné ČR – krabička nebo
balík (hotové detektory, moduly atd.)

150Kč

Dobírka, poštovné, balné ČR – bublinková
obálka

120Kč

Poštovné a balné ČR, bez dobírky, cenný balík
(např. oživené moduly apod.)

90Kč

Poštovné a balné ČR, bez dobírky, doporučená
zásilka v bublinkové obálce

50Kč

Oživení vašich konstrukcí, kompletace
detektorů, delší konzultace, opravy detektorů,
vývojové práce

250Kč/hod.

Při objednávce nad 3000Kč a platbě předem na účet není
poštovné účtováno

Lze poptat individuální ceny. Při oživování a kontrole
detektorů běžně stačí 1 hodina práce.

