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Globálna dohoda  
medzi Premier Farnell a demmel products 
výrazne skrátila čas uvedenia na trh pri nízkych nákladoch na vývoj

Premier Farnell plc (LSE: pfl), popredný viackanálový distribútor 
poskytujúci vysokú kvalitu služieb miliónom technikov a pracovní-
kom nákupných oddelení po celom svete, dnes oznámil globálnu 
franšízovú dohodu so spoločnosťou demmel products, inovatívnym 
špičkovým výrobcom technológie Inteligentných LCD ďalšej gene-
rácie (iLCD).

Globálna dohoda pridáva novú skupinu výrobkov iLCD od spoloč-
nosti demmel products do portfólia Premier Farnell a je k dispozí-
cii prostredníctvom jej obchodných jednotiek v Severnej Amerike 
(Newark a element14), Európe (Farnell), ANZ, ASEAN, Indii, Číne 
a v Hong Kongu (element14). Pridanie týchto výrobkov je ideálne 
pre široký a rozmanitý rozsah aplikácií a odvetví.

Technológia Inteligentných LCD ďalšej generácie (iLCD) od demmel 
products umožňuje používateľom ukladať si všetky potrebné fonty 
Windows, grafiku, textové šablóny a makrá vo flash pamäti ovláda-
ča iLCD. To výrazne skracuje čas vývoja bežne potrebný na progra-
movanie konvenčných LCD, založený na pixeloch. iLCD panely sú 
dostupné prostredníctvom existujúcich kontrolných systémov alebo 
systémov ovládaných cenovo dostupnými mikroovládačmi s vyu-
žitím príkazov vysokej úrovne. Pridaním cenovo dostupného mo-
delu k existujúcemu portfóliu inteligentných displejov už môžu byť 
 dokonca aj aplikácie citlivé na cenu a malé výrobné šarže vybavené 
farebným displejom. Náklady na vývoj sú takmer úplne eliminova-
né a uvedenie na trh sa použitím iLCD výrazne skráti. Mimoriadne 
kompaktná dotyková iLCD obrazovka s rozlíšením 240 x 400 pi-
xelov je optimalizovaná na režim na šírku, môže sa však použiť aj 
v režime na výšku. iLCDs sú k dispozícii od 2,8“ (240 x 320 pixe-
lov) až po 10,2“ (1 024 x 600 pixelov) a každý model prichádza 
s rovnakým súborom príkazov a elektrických pripojení.

Prostredníctvom globálnej distribučnej siete Premier Farnell 
a  element14, inovatívneho informačného portálu spoločnosti 
a  e-Komunity pre špecialistov na vývoj elektronických  zariadení 
môžu byť výrobky iLCD od spoločnosti demmel objednané 

vo veľkom a sú k dispozícii na dodávku nasledujúci deň. Webové 
stránky v miestnom jazyku a regionálne kancelárie zabezpečujú, 
aby zákazníci Premier Farnell dostávali 
vynikajúcu podporu predaja a technic-
kú podporu pre všetky skupiny jeho 
výrobkov.

„Ako globálny hráč v sektore distri-
búcie elektroniky vždy požadujeme 
komplexné súbory výrobkov pre našich 
zákazníkov, hlavne pre návrhárov, ktorí 
majú záujem o nákup výrobkov na začiatku životného cyklu výrobku, 
aby sme im mohli ponúknuť širší, cenovo prijateľný výber od jedné-
ho zdroja,“ povedal Mike Buffham, riaditeľ oddelenia Product and 
Supplier Management spoločnosti Premier Farnell. „Dohoda s dem-
mel products, špičkou v technológii iLCD, nás potešila, poskytuje 
ideálne partnerstvo, ktoré je v súlade s našou stratégiou poskytovať 
zákazníkom mimoriadnu technológiu „time-to-market“ a prvotried-
nu službu pri podpore výrobkov.“

Herbert Demmel, majiteľ demmel products povedal: „Je nám cťou 
byť v partnerstve, ktoré umožňuje ponúkať výhody našich iLCD 
 panelov zákazníkom na celom svete. Táto dohoda je dôkazom 
 vysokej úrovne dôvery, ktorú odvetvie elektroniky vložilo spoločnosti 
Premier Farnell a jeho vedúcej úlohe v distribúcii v rámci trhu.“
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