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RACOM NEWSLETTER  
Free #04/2007 
 
Tento elektronický Newsletter je příležitostně vydáván pro různé úrovně registrovaných 
uživatelů www.racom.eu. 
 
Pdf verzi si můžete stáhnout zde: 
https://www.racom.eu/cz/download/bulletins.html 
 
******************************************************************************************************************** 
 
WWW.RACOM.EU 
Všem uživatelům www.racom.cz oznamujeme, že od 1. 3. 2007 jsme spustili novou doménu 
www.racom.eu. 
V rámci www.racom.eu jsme změnili nejenom logo RACOMu a celkový design, ale především 
jsme naši webovou prezentaci od základů přepracovali, zpřehlednili a přeložili do šesti jazyků. 
 
 

MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE 
Společně s novou www jsme pro vás připravili multimediální DVD prezentaci. Na www.racom.eu je 
k dispozici 6 filmových klipů, které představují nejenom RACOM a jeho produkty, ale i některé 
významné reference. 
Dále je pro Vás připraven tištěný katalog, resp. Profil společnosti, který obsahuje základní informace  
o naší firmě a jejím výrobním programu. 
Máte-li zájem o zaslání DVD a katalogu poštou, vyplňte, prosím, Vaši adresu zde: 
http://www.racom.eu/cz/support/video_request.html 
 
 

RACOMNEWS 
V březnu 2007 jsme vydali další číslo příležitostného bulletinu RacomNews: 
https://www.racom.eu/download/bulletins/free/racomnews/cz/RacomNews-2007-04-cz.pdf 
Toto číslo bulletinu je k dispozici i v tištěné formě a rozesíláme ho společně s katalogem a DVD. 
Mimo jiné v něm najdete informace o nově vyráběných wideband radiomodemech s rychlostí 133 
kbps. 
 
 

EMAILY 
Doménu racom.eu budeme používat i pro emailovou komunikaci. Nové emailové adresy budou 
tvořeny dle schématu jmeno.prijmeni@racom.eu. Stávající emailové adresy @racom.cz zůstávají 
samozřejmě v platnosti. 
 
 

WIDEBAND RADIOMODEMY 
Vývoj wideband radiomodemů s rychlostí 133 kbps byl úspěšně dokončen. Nyní jsou ve výrobě half-
duplexní i full-duplexní radiomodemy pro pásmo 160 MHz ve variantách 5 a 25 wattů: 
http://www.racom.eu/cz/products/wideband-modemy.html 
 
 

OSAZOVÁNÍ PLOŠNÝCH SPOJU 
Díky výstavbě nového závodu v Blansku a výrazné modernizaci technologie na osazování plošných 
spojů může RACOM nabídnout volnou kapacitu pro oboustrannou povrchovou a smíšenou montáž na 
svých nejmodernějších linkách pracujících v souladu se směrnicí RoHS. 
http://www.racom.eu/cz/services/smt.html 
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na racom@racom.eu 
 
 

******************************************************************************************************************** 
Přihlásit/odhlásit zasílání tohoto Newsletteru na Vaši e-mailovou adresu můžete zde:  
https://www.racom.eu/cz/references/settings.html 
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