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Dla wszystkich tych, którzy zaczynają bądź kontynuują 

przygodę z elektroniką, AVT przygotowało specjalne 

zestawy części i narzędzi (seria AVT7xx..). Ich zakup 

pozwoli w szybki i prosty sposób zgromadzić 

niezbędne podzespoły elektroniczne które ułatwiają 

projektowanie, budowę, uruchamianie i serwis 

urządzeń.

W zestawie AVT708 znajdują się podstawowe układy 

cyfrowe serii TTL i C-MOS w obudowach DIL i 

podstawki ułatwiające ich montaż (13 układów + 13 

podstawek)

W zestawie znajdują się następujące elementy:

AVT 708
Zestaw startowy - układy cyfrowe + podstawki

7400 - cztery 2-wejściowe bramki NAND .................................................................................................................................1szt.

4011 - cztery 2-wejściowe bramki NAND .................................................................................................................................1szt.

4066 - cztery klucze analogowe ...................................................................................................................................................1szt.

4520 - dwa 4-stopniowe liczniki dwójkowe..............................................................................................................................1szt.

4040 - 12-stopniowy licznik dwójkowy ......................................................................................................................................1szt.

4093 - cztery 2-wejściowe bramki NAND z układem Schmitta .........................................................................................1szt.

4017 - licznik Johnsona....................................................................................................................................................................1szt.

4035 - uniwersalny rejestr 4-bitowy ............................................................................................................................................1szt.

4001 - cztery 2-wejściowe bramki NOR.....................................................................................................................................1szt.

74HC04 - sześć inwerterów ............................................................................................................................................................1szt.

4511 - dekoder BCD do wyświetlacza 7-segmentowego LED ...........................................................................................1szt.

74153 - dwa multipleksery z 4 na 1.............................................................................................................................................1szt.

4013 - dwa przerzutniki D...............................................................................................................................................................1szt.

podstawka DIL 14...............................................................................................................................................................................7szt.

podstawka DIL 16...............................................................................................................................................................................6szt.
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Notatki

Wsparcie:

kity@avt.pl

Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz 
narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu. 
Zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie są przeznaczone do użytku w zastosowaniach komercyjnych. Jeśli są one 
używane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje całą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami. 

AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania. 

ul. Leszczynowa 11
  03-197 Warszawa

 tel.: 22 257 84 50
  sklep.avt.pl
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