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Processadores
Embedded x86

Processadores x86 64Bits com
baixo consumo de energia e alto
desempenho. Todos os modelos
impulsionados pelo AMD Radeon
Graphics que são incorporados
discretamente
dentro
dos
processadores. Possuem linha
Radeon de placas gráficas com
até 6 saídas de vídeo simultanêas.

www.amd.com/embedded

Circuitos
Integrados e
Sensores

A Maxim é a principal
fornecedora
de
circuitos
integrados para gerenciamento
de energia e de bateria.
A Maxim também possui soluções
de
segurança,
adicionando
chaves de segurança, assim como
CIs autenticadores, e encriptação
de proteção.

www.maximintegrated.com

LCD displays

Desenvolvimento e produção de
LCDs Customizados e módulos de
cristal líquido TN, STN, FSTN e
outros.

www.jiyalcd.com

Componentes
Passivos

Produz componentes passivos
como resistores, capacitores,
indutores, varistores e outros em
larga
escala
para
grande
variedade
de
aplicações.
Certificações Automotivas e
Industriais.

www.koaspeer.com

Componentes
Optoeletrônicos

Produz LEDs SMD e thru hole,
acopladores ópticos, displays de
Led e sensores ópticos para
segmentos como Industrial, linha
branca, médico e consumo.

optoelectronics.liteon.com
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Tranceivers
Ópticos

Tranceivers ópticos, lasers, ROSA,
TOSA, fibras especiais para
telecom, SFPs, SFP+, XFPs.

www.sei-device.com

Memórias DRAM
e Flash Industriais

Memórias DRAM, Flash Cards e
SSD, USB Flash com temperatura
industrial e monitoramento da
vida útil.

www.swissbit.com

Transformadores
de Corrente

Transformadores de corrente,
Rogowski Coils.

www.taehwatransus.com

Módulos de
Bateria

Módulos de Bateria customizados
de Lithium Ion, Nickel Metal
Hydride e Sealed Pure Lead Acid
com certificações ISO 9001, UL ,
LEAN / Kaizen, 5S.

www.nationalpower.com

Displays de LCD

Soluções de display LCD, opções
de touch screen embarcado.

www.tianma-nlt.com

Capacitores e
Semicondutores
Discretos

Capacitores eletrolíticos de
alumínio, capacitores de filme e
cerâmicos. Schottky, ESD de
polímero, TVS, transistores,
diodos, e uma linha completa de
ponte retificadora.

surgecomponents.com

Tianma NLT
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