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Maahantuoja

Tulemme päivittämään uusia
edullisia hintoja yhä useammin
web sivustollemme. Pyydä tietoa / pdf filejä
Web sivuiltamme kannattaa
seurata Etuerä tarjouksia,
joiden idea on hankinnan ajankohta sekä erän suuruus hyvin
kalliissa rahti + polttoainelisä+
verosäästössä. Tai kysy/email.
Messenger yhteys tarvittaessa.

M2 Antenna Systems Inc on KLM
pohjalle luotu yritys, jossa on kehitetty
tuotteita eteenpäin. Kaikki UHF,VHF,
SHF sekä HF antennit vielä edullisesti.
Varastossa uudet 2m DX yagit.

* Hintakehitys 2007*

* Timewave Tuotteet * NRD 535 DSP * 1980,-

* Edulliset rotaattorit *

Vaikka pyrimme monissa tuotteissa
alentamaan hinnan puoleen, on se jo
alentunut usean tuoteryhmän kohdalla.
USD lähtee pian nousuun ja hinnat
nousevat esim. antennituotteilla 20-30%.
Kaapeleilla jopa 75% kuparin maailmanmarkkinahinnan kolminkertaistumisen
johdosta. Katso Etuerä tarjouksiamme.

Vaikka PK232DSP ym.
laitteiden myynti on keskittynyt ammattipuolelle, niin
tulemme silti myös
ottamaan tilauksia vastaa
RA käyttöön tarkoitetuista
malleista. Katso WEB:
www.timewave.com.

Antennikääntäjien suhteen
olemme tekemässä muutoksia
sekä jatkamme Telex HyGain
myyntiä. Nyt heti varastosta
G 650 kääntäjät hintaan 544,Si Rotaattoria Etueränä
hintaan 3 kpl erissä yht. 200,Telex Tailtwister T2X * 695,-

Tunnettu korkealaatuinen
vastaanotin vaativille.

Varastotyhjennystä
Kick out ulosheittoa &
kierrätyksen vauhdusta
- Mascot 24/12 V regul.
laite vain 2 e / kpl. 5A.
- n. 100 tuotetta -75%
- Ne upeat kirkkaat
komponenttilaatikot +
osia joka lokerossa
* vain 20,- / kpl ( 80,-)

Amidon Ferriitit
SRT Technology HQ product

uusi erä laivalla lavakuutio 1-2/07.Varaa nyt.

SGC ELECTRONICS
SGC Linear Amplifier > 500W tehoa
SGC-Autotuner Syöttöpisteeseen.
SMART GP on Elstar GP:n ja Smart
Tunerin yhdistelmä. GP voi olla myös
Butternut HF2V. Smart GP * 800,Smart Wire on Elstar:n Top Load
Ten-Tec Orion II on täysin uuden ajattelun
all band lanka-antenni . Hinta .. 650,Transceiveri, joka on toteutettu palstanikkarin 90- ---------------------------------------------------luvun puolivälin kirjeeni ajatuksia mukaillen itse
Butternut HF2V sekä Bencher avainkonstruktion sekä pintaliitostekniikan osalta.
tajia Etueränä heti. Tilaa jo tänään.
Jo silloin oli selvää, että pintaliitostekniikalla
----------------------------------------------------päästään
korkeampaan
luotettavuuteen
sekä
Koaksiaalin hankinta nyt Etueränä:
HID Xenon Hyväksytty sarja suoraan
pienempään signaalihajontaan.
RG-213 mallit alkaen 90 c /m sekä
maahanRG8 Foam alkaen 1,39 / m. Myös
tuojalta varmalla tuella sekä tarkkaan valittuna Laitetta on Suomessa jo paljon käytössä ja
palaute
on
ollut
sellaista,
että
voi
hyvällä
syyllä
450 Ladder ja 300 ohm foam saa
laatuna KIT on helppo asentaa. Yli 3-kertainen
pitää Orion II:sta edullisimpana huippuriginä.
samaan erään. Toimitus 3/2007.
valoteho on turvallisuutta. Mainio sarja myös
Monet muut Ten-Tec mallit ovat myös CE / EMC ----------------------------------------------------tee se itse miehelle työ- ym. valojen tekoon.
Hinta muuttuu jatkuvasti, mutta nyt noin. 200,- hyväksynnän saaneita ja siten taas saatavissa
Uudet RAKENNUSSARJAT
Uusi upea ja korkealaatuinen Head Set edullisesti kauttamme. Esim. Uusin hinta Orion II
on
jo
alle
4000,euroa.
kaunottarelle
tulossa Rigiisi sopivalla kaapelilla 90,Ramsey on viime vuosina kehittynyt
korkean laadun KIT valmistajaksi.
Meiltä Elstar Oy:stä saat myös monia muita tuotteita. Alla muutamia lueteltuna. Sinun ostojen Katso www.ramseyelectronics.com.
määrästä on kiinni se, ilmoitammeko useinkin keskiaukeamalla. Myös IT- ja Sähköalan
CE / EU hyväksyttyjä tuotteita sekä
ammattilaisille löytyy yhä enemmän tuotteita. Jotkut näistäkin menevät pian jälleenmyyjille.
mm. 130 kytkennän opetus KIT, easy
* GPS uutuus pian tulossa
* Automaatio ja Ohjaus yksikkö langallisena & langattomana
CEBEK rakennussarjat:
tulossa kotiin ja pieniin yrityksiin.
* Koaksiaalikaapeleita täydennetään myös RG142 hopea Uusi monipuolinen KIT valikoima
teflon mallilla sekä FSJ4-50B että muut laatukaapelit lisääntyvät myynnissämme.
langattomien releohjausten, ym.
Tietokoneista on edullisia tarjouksia joka päivä, Acer, IBM Lenovo sekä HP koneet ovat
laitteiden helppoon valmistukseen.
selvästi eniten myymiämme. Tulostimissa on värilaser nyt edullinen ja MV alle 100,- e.
Vielä esittelyhintaan. Varaa heti.

