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Vážení obchodní partneři a přátelé,
před začátkem prázdnin jsme pro Vás připravili speciální cenovou akci na prvky ze systému Excel
Networking. Anglický výrobce kabelážního systému poskytující systémové záruky v trvání až 25 let a se
všemi požadovanými certifikacemi z nezávislých laboratoří ke svým produktům. Tuto nabídku jsme
rozesílali mailem na uzavřený okruh našich partnerů. Nabídka je omezena časově a současně i množstvím
skladových zásob. Jestliže jste neobdrželi mail s akčními cenami, prosím, kontaktujte nás telefonicky, emailem naobchod@petalit.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich
stránkách www.petalit.cz.

Často řešíme dotazy na optické systémy a vysvětlení pojmů MPO versus MTP. Zda se jedná o to samé, či
jsou vzájemně kompatibilní. V dnešním INFOLINKU proto přinášíme vysvětlení k tomuto tématu, jehož
autorem je společnost Commscope a v neposlední řadě Commscope aplikaci pro mobilní telefony.

S přáním příjemně prožitých dovolených.
Petalit s.r.o.

Objasnění pojmů MPO vs. MTP
Asi každý z nás se někdy v projektech setkal s optickými konektory MPO nebo MTP. Jaký je v těchto
multivláknových optických konektorech rozdíl? Jsou vzájemně kompatibilní nebo se jedná o zcela odlišné
typy optických konektorů? Na tyto otázky naleznete odpovědi v dokumentu který zveřejnila společnost
Commscope a který naleznete v českém překladu ke stažení na našich stránkách zde.

Aplikace Commscope pro chytré telefony

Důkazem, že společnost Commscope (výrobce systémů Systimax, Redwood a Uniprise) drží
krok s posledními trendy nejen v kabelážích a inteligentním osvětlení, jsou i aplikace dostupné pro chytrá
zařízení se systémy Android či iOS. Aplikace cCatalog Vám přináší on-line katalog produktů do mobilních
telefonů či tabletů.
Aplikace mimo jiné informuje o nových produktech, či o produktech jejichž výroba již byla nebo bude
ukončena. Přehled aplikací ke stažení naleznete na našich webových stránkách.
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