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Висококачествен монофоничен въглероден потенциометър плъзгач с 

номинално съпротивление 470kΩ 

 

 
 

Номинално съпротивление (Ω) 470k 

Характеристика на потенциометъра Логаритмична 

Мощност (W) 0.25 

Толеранс ±20% 

Тип на потенциометъра Плъзгач монофоничен 

Габаритни размери на корпуса (mm) 84x11 

Размери на плъзгача (mm) 19x6 

Ход на плъзгача (mm) 70 

Изводи За дискретен /THT/ монтаж 

Разстояние между монтажните отвори (mm) 80 

Електрически ресурс 10 000 цикъла минимум 

Здравина на плъзгача 0.1Nm 

Материал на корпуса метал 

 

Преференциални цени за количества! 

Отстъпка при пазаруване по интернет! 
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Фирма ВИКИВАТ ЕООД е основана в град Пловдив през 1991 г. и е с 

над 20 години опит на българския пазар. Основната си дейност ВИКИВАТ 

ЕООД съсредоточава в търговията и дистрибуцията на електроника, като 

има установени стабилни търговски отношения с партньори в Европа и 

Далечния Изток. Фирмата е директен вносител на широка гама продукти и 

стремежите й са да разширява своя спектър на дейност.  

Наред с основната си дейност, фирма ВИКИВАТ ЕООД предприема 

широкомащабни инвестиции с цел разширяване и модернизиране на 

своите складови бази, магазинни наличности и разнообразие от артикули 

и услуги, които включват цялостни инженерингови решения, 

проектиране, планиране и изграждане на електроинсталации и 

комуникационни мрежи. 

Фирма ВИКИВАТ ЕООД разчита на изключителния си опит, натрупан 

през годините, на високия професионализъм и компетентност на своите 

служители и ръководен състав, на стабилните си търговски отношения с 

чуждестранни партньори, както и на динамичните и креативни идеи, 

които се стреми да реализира, за да предостави на клиентите си 

висококачествено и акуратно обслужване на всички нива. 

Фирма ВИКИВАТ ЕООД изгражда първия по рода си информационен 

интернет каталог за електроника в България, където да можете да 

намерите не само търсените от Вас артикули на най-конкурентни цени, но 

също така и огромно количество полезна информация.  
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