
...  Umělá hmota isolačního tělesa pro letovací metodu 
 “Reflow“ použití do 260 °C

...  součástky jsou určeny pro klasickou techniku letování

...  součástky jsou určeny pro techniku SMD

...  součástky jsou určeny pro techniku THR-SMD

...  součástky jsou určeny pro techniku lisováním

...  odpovídající rastr pinů součástek

Vysvětlivky - upozornění - potisky

 Kolíkové lišty 2,00 letovací  G 50 - 52
 Kolíkové lišty 2,54 letovací  G 8 - 18
 Technická data  G 72 - 76
 Konek. pro pásk. vodič rastr  H 11 

 G = pozlacené 
 Z = pocínované 
 S = selektivně pozlacené

2,54

F G
...  označení oblastí 
 upozorň uje na tematické okruhy  
 a kategorie

 “aktuelní“

...  označení oblastí 
 upozorň  uje na tematické okruhy  
 a kategorie

 “následující“

G 15
...  číslo stránky

...  poznámky pod čarou
 upozorňují na možnost kombinací nebo na  
 podobné výrobky

...  možnost volby zpracování povrchu

Výtahy, dodatečné tisky či další rozmnožování katalogu jsou dovoleny s výslovným písemným povolením Fa. Fischer
elektronik. Všechny u´daje v tomto katalogu, texty, obrázky, dokumenty a popisy podléhají autorským právům a
ochranné známce vztahující se na dokumenty a výrobky podle DIN ISO 16016. Veškerá práva vyhrazena.
© Copyright Fischer Elektronik 1969 ... 2017

Upozornění pro potisk počítačových čelíček (držáků karet) 
Objednávka potisku musí obsahovat typ, způsob a velikost písma a dále přesné vymezení umístění s ohledem na polohu
vrtání a ostatních úprav, firemní loga musí být opatřena vektory. Pokud tyto podmínky nelze splnit bude tato objednávka
odmítnuta, popř. přijata za zvýšených nákladů.

Splnění následující kritérií umožní bezproblémové plnění objednávky:
Adobe Illustrator(.ai; .eps) Použité písmo musí být bez půltónů,dodané na folii nebo jako příloha.
Adobe Acrobat (.pdf) Obrázky s půltóny musí být barevně odděleny (celé tóny nebo barevné škály) ve
InDesign (.indd) správném rozlišení (300 dpi barva a čb. 600 dpi) žádné složky RGB (ČZM).

S tímto vzniklé dodatečné nároky na čas způsobují vyšší náklady.
Požadavky na přezkoušení použitelnosti písma směrujte na naše „Repro” oddělení.
Formáty (jpg, gif, png), papírové předlohy, nálepky a.p. nejsou ve většině případů vhodné pro výrobu
tiskových předloh.

Předlohy, které nelze v žádném případě použít:
Znečistěné předlohy jako např. faxový papír/Microsoft office Dateien – (doc., xls., ppf.) můžou sloužit pouze k
zprostředkování informace o textech.

Prosím přikládat vždy rozměrové výkresy (dxf) k potiskovaným dílům.
V zásadě platí: Retušování, které překračuje současné normy vede k dodatečným nákladům, které se odrazí na konečném účtu.


