Zacznij oszczędzać już DZIŚ
na każdym etapie Twojej pracy
z testerem okablowania
...otrzymaj gwarancję systemu
SZYBCIEJ

Wymień swojego DTXa na nowego
DSX-5000 CableAnalyzer™ i zaoszczędź aż € 1.700,-

* Na wymianę akceptujemy testery do certyfikacji okablowania dowolnej marki i dowolnego modelu.
Produkcja DTX-1800 zakończyła się z dniem 30 czerwca, 2015. Serwis oraz wsparcie DTX-1800 zapewniamy
do 30 czerwca 2018.

€ 1.700,-

Cashback

ZACZNIJ OSZCZĘDZAĆ JUŻ DZIŚ!
Pozostanie przy modelu DTX-1800 będzie
wkrótce jak praca na starym komputerze:
“bez wdrażania zmian nie ma rozwoju”.
DSX-5000 jest wyposażony w system
Versiv’s ProjX™, który to znacznie ułatwia
zarządzanie zarówno urządzeniem jak i
projektem oraz minimalizuje wystąpienie

TO TAKIE
PROSTE
1 2 3

ewentualnych błędów. LinkWareTM Live
umożliwia stałą kontrolę postępów pracy z
dowolnego miejsca w dowolnym czasie. DSX5000 przetestuje infrastrukturę okablowania
kategorii 6A w czasie krótszym o połowę i
zapewni Ci możliwość wykonywania testów
TCL oraz niezrównoważenia rezystancji, które

w niedługim czasie staną się wymogiem
obowiązujących norm. Tylko w trakcie
trwania promocji zakupisz najnowszy tester
DSX-5000 CableAnalyzerTM o €1700 Euro
taniej, pod warunkiem, że przekażesz nam
swój stary tester, dowolnej marki i modelu.TM.
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Wystarczy, że złożysz u nas zamówienie na DSX-5000/T...
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....przekażysz nam swój stary tester DTX....
...a my tym samym odejmiemy od Twojej ceny zakupu promocyjną kwotę wymiany.
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INTERESUJĄ CIĘ RÓWNIEŻ INSTRUMENTY DO CERTYFIKACJI OKABLOWANIA
ŚWIATŁOWODOWEGO? SKORZYTAJ Z DODATKOWEJ OFERTY PROMOCYJNEJ.

ZAKUP
Zestaw

DSX-5000/T

Tester okablowania
miedzianego
CertiFiber® Pro Optical
Loss Test Set Quad (=
zestaw modułów jedno i
wielomodowych
FI-7000 Fiber End-Face kamera
inspekcyjna
Moduł OptiFiber® Pro OTDR

DSX-5000Qi/T

DSX-5000QOi/T

€3000
CASH-BACK
gdy zakupisz
DSX-5000Qi/T

€4000
CASH-BACK
gdy zakupisz
DSX-5000QOi/T

Zasady i warunki. Przy zakupieDSX-5000/T, DSX-5000Qi/T lub DSX-5000QOi/T otrzymasz rabat promocyjny w momencie, gdy przekażesz nam swój stary tester.
W zamian za rabat akceptujemy stare testery okablowania dowolnej marki oraz dowolnego modelu, które umożlwiaj certyfikację sieci miedzianej zgodnie z przyjętymi standardami w przemyśle. W
momencie gdy zakupujesz zestaw DSX-5000 zwracany tester musi posiadać podobną podstawową funkcjonalność jak model, który chcesz zakupić
• Jeśli chcesz zakupić DSX-5000Qi musisz przekazać nam tester okablowania miedzianego wraz z modułami światłowodowymi (np.: DSP-4300 z DSP-FTA420S lub DTX-1200-M).
• Jeśli planujesz zakupić DSX-5000QOi powinieneś przekazać nam tester okablowania miedzianego wraz modułami OLTS oraz OTDR (np.: DTX-1800-MSO lub DSP-4300 z DSP-FTA420S i OptiFiber
“Classic”)”
Akceptujemy jednostki uszkodzone, chociaż zastrzegamy, że zwracane moduły bądź urządzenia muszą dać się uruchomić. Oferta jest ważna od 1 września 2015 do 24 grudnia 2015. Powyższa
promocja “DTX2DSX trade-in” nie może być łączona z innymi trwającymi promocjami bądź ofertami specjalnymi (łącznie z “DealMaker” oraz “LTBB”). Powyższa oferta może być modyfikowana bez
uprzedniego powiadomienia. Copyright © 2015 Fluke Corporation.
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