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Yihua 9936 stacja lutownicza
Cena

173,65 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

Yihua 9936

Producent

Yihua

Opis produktu
Yihua 9936 stacja lutownicza

Yihua 9936 to kompaktowa stacja lutownicza składająca się zasilacza sieciowego i kolby lutowniczej 907A. W obudowie
zasilacza sieciowego zintegrowano cyfrowy układ regulacji temperatury, wyświetlacz LED, oraz przyciski sterujące. Wymiary
zewnętrzne jednostki sterującej są jak w typowego zasilacz do laptopa. Dlatego stacja lutownicza Yihua 9936 bez trudu
zmieści się do każdej torby lub skrzynki narzędziowej, co możemy wykorzystać w lutowaniu w ternie, na obiekcie poza stołem
serwisowym. Yihua 9936 ma parametry nieodbiegające od standardowych stacji lutowniczych w tym przedziale cenowym,
czyli: zakres regulacji temperatury w przedziale od 200°C do 480°C, wymienne groty z serii 900M, stabilizację temperatury. W
zestawie otrzymujemy podstawkę pod kolbę lutowniczą z gąbką do czyszczenia grotów.

dane techniczne:
lutownica z cyfrową regulacją temperatury stacja lutownicza Yihua 9936
kompaktowe wymiary - idealna do pracy w terenie: 128mm×54mm×32mm
cyfrowy wyświetlacz LED
regulacja temperatury od 200°C do 480°C
regulacja z rozdzielczością 1°C
mikroprocesorowa stabilizacja temperatury grota
realny odczyt temperatury
antystatyczna konstrukcja ESD zapobiegająca zbieraniu się ładunków antystatycznych
kolba 907A Yihua przewód o długości 90cm
kolba wyposażona w grot stożkowy 900M-T-I
współpracuje z grotami z serii 900M-T-xxxx
szeroki wybór opcjonalnych grotów

dane techniczne Yihua 8858-I: moc wyjściowa:
zakres regulacji temperatury:
rodzaj wyświetlacza:
cyfrowa regulacja temperatury:
wymienne groty
napięcie zasilania:
wykonanie ESD:
wymiary:
waga:
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10-40W
200°C ~ 480°C
LED
rozdzielczość 1°C
tak
220V ac +/-10% 50Hz
tak
128mm×54mm×32mm
1,6kg

temperatura pracy:

0~40°C

zestaw zawiera Yihua 9936:

Yihua 9936 - jednostka sterująca zasilacz
kobla 907A Yihua z założonym grotem stożkowym 900M-T-I
podstawka pod kolbę z gąbka
przewód zasilający

gwarancja:
2 lata gwarancji
gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki,
filtry itp.

zdjęcia:
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