
 
 

Seria GDS-2000E 
Oscyloskop cyfrowy 200/100/70 MHz  

  
 
 

 CECHY: 

 

 • Pasmo 200/100/70 MHz, 2 lub 4 kanały 

• Częstotliwość próbkowania: Maksymalna 1GSa/s (modele 4-kanałowe); 
1GSa/s na kanał (modele 2-kanałowe) 

• 10M punktów na kanał maksymalnej długości rekordu pamięci 

• Technologia VPO do wyświetlania rzadziej występujących sygnałów 

• Duża częstotliwość odświeżania 120000 przebiegów na sekundę 

• Wyświetlacz 8” 800x480 TFT LCD 

• Maksymalnie 1M punktów FFT, aby osiągnąć wyższą rozdzielczość 
w dziedzinie częstotliwości 

• Funkcja Filtra Cyfrowego 

• Akwizycja pamięcią segmentową i funkcja wyszukiwania przebiegu 

• Wyzwalanie magistrali szeregowych I2C/SPI/UART/CAN/LIN oraz 
funkcja dekodująca 

• Funkcja Rejestratora Danych do obserwacji przebiegów przez 
długi czas 

• Funkcja pamięci sieciowej  

 

3 lata GWARANCJI 



Szybkie odświeżanie, Precyzyjny Pomiar 
Maksymalna Częstotliwość Próbkowania w Czasie Rzeczywistym 1GSa/s i Długość Rekordu Pamięci 10M punktów 

Oscyloskop cyfrowy serii GDS-2000E umożliwia wybór szerokości pasma 200MHz, 100MHz oraz 70MHz. Model dwukanałowy 

zapewnia częstotliwość próbkowania 1GSa/s w czasie rzeczywistym dla każdego kanału; model czterokanałowy zapewnia 

maksymalną częstotliwość próbkowania 1GSa/s. 8-calowy wyświetlacz TFT LCD 800 x 480 i minimalna rozdzielczość pionowa 

1mV/dz pozwalają serii GDS-2000E mierzyć złożone, słabe sygnały i wyraźnie wyświetlać wyniki pomiarów. 

Oscyloskop cyfrowy z serii GDS-2000E zapewnia pamięć o długości 10 mln punktów, umożliwiającą użytkownikom pełne 

wyświetlenie i analizę przebiegów. Użytkownicy, w zależności od wymagań pomiarowych, mogą wybrać głębokość pamięci 1k, 10k, 

100k, 1M lub 10M. Współpraca krótkiego rekordu pamięci z wysoką częstotliwością próbkowania umożliwia użytkownikom 

obserwowanie sygnałów szybkozmiennych, z drugiej strony długi rekord pamięci pomaga w obserwacji przebiegów stale 

zmieniających się. Seria GDS-2000E jest wyposażona w funkcję wyszukiwania przebiegów i funkcje pamięci segmentowej w celu 

rozszerzenia zastosowań pamięci o długości 10M. Pamięć segmentowa może być podzielona maksymalnie na 29000 sekcji, co 

ułatwia użytkownikom pominięcie nieistotnych części przebiegów, a szybkie wyszukanie potrzebnych sygnałów. Dzięki tej funkcji 

można zapisać bardziej znaczące przebiegi, a przebiegi docelowe można szybko wyświetlić. Dzięki funkcji wyszukiwania przebiegów 

użytkownicy mogą szybko wyszukiwać pożądane przebiegi zgodnie z wymaganymi warunkami wyzwalania. 

Częstotliwość Odświeżania Przebiegów 120 000 przebiegów/s oraz Technologia Wyświetlania Przebiegów VPO 

Oscyloskop cyfrowy GDS-2000E umożliwia użytkownikom łatwą i pełną obserwację sygnałów rozruchowych oraz innych rzadkich 

sygnałów przejściowych. Dzięki temu GDS-2000E zwiększa wydajność pracy i debuggowania sygnałów. Cechami ułatwiającymi 

pracę jest zaawansowana technologia VPO (ang. Visual Persistence Oscilloscope), częstotliwość odświeżania przebiegów nawet 

120 000 przebiegów na sekundę oraz wielowarstwowe wyświetlanie poświaty sygnału, podobne do oscyloskopów analogowych. 

Oscyloskop z technologią VPO wyświetla sygnał składający się trzech informacji: amplitudy, czasu i siły sygnału. Gradient składający 

się z 256 kolorów, pozwala na wyraźne zaobserwowanie zmian kształtów fal. W porównaniu z konwencjonalnym oscyloskopem, 

seria GDS-2000E zapewnia bardziej naturalny i autentyczny sygnał, który jest bardzo zbliżony do oryginalnego sygnału analogowego. 

 
120 000 przebiegów/s 

 
       500 przebiegów/s 

 
Bogaty gradient kolorów 

 

A. Niski poziom szumów w tle (Korzystny dla sygnałów o małej amplitudzie) 

 

 

GW Instek 

 

RIGOL 

 

KEYSIGHT 
 

PORÓWNANIE SZUMÓW W TLE 

Model 
GW Instek 

GDS-2000E 

Rigol 

DS-2000A 

Keysight 

DSOX2000A 

Vp-p(*) 400μV 560μV 1,6mV 

 

W przypadku pomiarów sygnałów o niewielkiej amplitudzie, 
szum tła oscyloskopu wpływa na wynik pomiarów. Zupełnie 
nowy obwód wzmacniający GDS-2000E o niskim poziomie 
szumów może znacznie poprawić ogólną interferencję 
szumów, zapewniając poprawną prezentację sygnału. 

 Jak pokazano na powyższym rysunku, seria GDS-2000E ma 
szum tła wynoszący jedynie 400µV przy 2mV/dz, który jest 
lepszy niż oscyloskopy tej samej kategorii konkurencji. 
*Dane pomiarowe zostały zebrane podczas rzeczywistych testów w tych samych 

warunkach pomiarowych 

  



B. Możliwość wykorzystania Autoset dla małych sygnałów  C. Dwuekranowa funkcja Zoom oraz Play/Pause 

 

 

 

Funkcja Autoset serii GDS-2000E może pobierać przebiegi 
nawet w 0,7 sekundy. Seria GDS-2000E pomaga 
użytkownikom w szybkim wyszukiwaniu przebiegów małych 
sygnałów odpowiadających 8 mV / 30 Hz. 

 

Seria GDS-2000E oferuję dwuekranową funkcję powiększania, 
umożliwiającą jednoczesne wyświetlenie całego przebiegu oraz 
jego powiększonego fragmentu. Uzytkownicy mogą 
dostosowywać obszar powiększenia regulując czas/podziałkę. W 
trybie powiększania, przebieg można odtwarzać lub wstrzymywać, 
aby automatycznie wyświetlać wszystkie przebiegi wejściowe na 
przewijalnym ekranie powiększania. Użytkownicy mogą szybko 
zidentyfikować każde pożądane zdarzenie. Prędkość i kierunek 
odtwarzania można regulować ręcznie, zgodnie z wymaganiami 
użytkowników. Naciśnij „Pauza”, aby zatrzymać funkcję 
odtwarzania. Dzięki wyszukiwaniu przebiegów, wszystkie 
pożądane zdarzenia z różnych etapów można szybko 
zidentyfikować i zbadać. Seria GDS-2000E jest w stanie szybko 
wyszukiwać sygnały i obserwować ich szczegóły. Rekord pamięci 
10M zapewnia funkcję pełnego odczytywania i analizy przebiegów. 

D. 36 Automatycznych pomiarów i Funkcje Statystyczne 

 

 

 

Seria GDS-2000E zapewnia 36 opcji pomiarowych. Na 
podstawie parametrów takich jak pomiar napięcia, prądu, 
czasu, częstotliwości i opóźnienia użytkownicy mogą 
zdecydować, którą funkcje pomiarową wybrać. Na 
pojedynczym ekranie można wyświetlić jednocześnie do 8 
pomiarów 

 Użytkownik może również wybrać tryb statystyczny. Tryb 
statystyczny umożliwia analizę wartości średniej, 
maksymalnej, minimalnej i odchylenia standardowego 
zarejestrowanych przebiegów. Może być to pomocne przy 
identyfikacji nietypowych sygnałów. 

E. Funkcja FFT na podstawie 1M punktów 

 
GW Instek GDS-2000E - FFT 

 
RIGOL DS2000A - FFT 

 
KEYSIGHT DSOX2000A - FFT 

Funkcja FFT serii GDS-2000E aby zapewnić precyzyjny obraz 
sygnału w dziedzinie częstotliwości gwarantuje maksymalnie 
wyświetlenie 1M punktów. Funkcja FFT wspiera cztery okna: 
prostokątne, Hamminga, Hanninga, Black-Harrisa. 
Użytkownik może wybrać dowolne okno, w zależności od 
potrzeb. Seria GDS-2000E zapewnia nie tylko funkcję FFT, 
ale także funkcje FFTrms, regulację pionową i lokalne 

 przybliżanie, umożliwiające użytkownikom dostosowanie 
sygnałów w dziedzinie częstotliwości według ich wymagań. 
Dzięki szybkimu odświeżaniu przebiegów i funkcjom 
wyszukiwania przebiegów użytkownicy mogą dokładnie 
obserwować wyniki testów w dziedzinie częstotliwości.  
Różnicę pomiędzy 1M FFT, a FFT niskiej rozdzielczości 
wyraźnie widać na powyższych rysunkach. 

 

  



F. Funkcja rejestratora danych  G. Wyzwalanie i dekodowanie magistrali szeregowej 

 

 

 

Użytkownicy, za pomocą funkcji rejestratora danych, mogą 
obserwować zmiany sygnału w długim okresie czasu, aby 
zapewnić niezawodność produktu lub mierzyć sporadycznie 
pojawiające się sygnały. W zależności od potrzeb, w funkcji 
rejestratora danych można ustawić czas rejestracji od 5 minut 
do 100 godzin, oraz interwał pomiarów, który wynosi co 
najmniej 5 sekund. Można również wybrać typ fali dla danych 
zapisu i format pliku CSV dla każdego kanału. Dane mogą być 
przechowywane w pamięci USB, w urządzeniu GDS-2000E 
lub na komputerze za pośrednictwem sieci LAN. 

 Technologia magistrali szeregowej jest szeroko stosowana w 
obecnych projektach aplikacji osadzonych. To jak szybko 
i poprawnie wyzwalać i analizować dane magistrali 
szeregowej, stanowi trudne wyzwanie dla inżynierów. Seria 
GDS-2000E oferuje funkcję analizy magistrali szeregowej 
i głębokości pamięci 10M do wyzwalania, dekodowania 
i analizy często używanych magistrali I2C, SPI, UART 
oraz magistrali szeregowej CAN/LIN, która jest często 
wykorzystywana w komunikacji samochodowej. 

H. Funkcja wyszukiwania sygnałów  I. Funkcja pamięci segmentowej 

   

 

 

   
Użytkownicy mogą również wybrać „Analizuj segmenty”, aby 

wygodnie uzyskać wyniki analizy. 

Użytkownicy mogą szybko wyszukiwać pożądane przebiegi 
zgodnie z warunkami wyzwalania. Po aktywowaniu funkcji 
wyszukiwania puste w środku odwrócone trójkąty pokażą 
lokalizację spełniającą warunek wyzwalania. W lewym górnym 
rogu pokaże się całkowita liczba przebiegów spełniających 
warunek wyzwalania. Użytkownicy mogą ustawić 
wyszukiwanie sygnału według warunków wyzwalania, takich 
jak krawędź, szerokość impulsu, „Runt”, zbocze 
narastające/opadające i magistrala. Gdy warunek wyzwalania 
zostanie spełniony, pojawią się puste, odwrócone trójkąty. 
Użytkownicy mogą zapisać wszystkie znaczniki, aby 
porównać z następnym sygnałem wejściowym. Panel przedni 
serii GDS-2000E kontroluje pomniejszenie kształtu fali oraz 
funkcję play/pause, aby szybko zidentyfikować każde 
pożądane zdarzenie. Ta funkcja umożliwia użytkownikom 
wygodne przeszukiwanie sygnału i zapisywanie znaczników w 
celu szybkiego porównania i analizy. 

 Aby jak najwydajniej wykorzystać długość pamięci, GDS-
2000E posiada wbudowaną funkcję pamięci segmentowej. 
Funkcja pamięci segmentowej pozwala na zaoszczędzenie 
miejsca w pamięci oscyloskopu i wybranie istotnych sygnałów 
do obserwacji. Sygnały nieistotne są „zaniedbywane” przez 
oscyloskop. Funkcja pamięci segmentowej serii GDS-2000E 
umożliwia użytkownikom wybór liczby sekcji. Maksymalna 
liczba sekcji, które można wybrać to 29.000. Po włączeniu 
funkcji użytkownik może wybrać i obserwować przebieg fali 
dla każdego segmentu, obracając pokrętło Variable. Dzięki 
temu długość pamięci jest wykorzystywana bardzo 
efektywnie. 

J. Funkcja Filtra Cyfrowego  K. Cyfrowy woltomierz 

 
Sygnał niefiltrowany 

 
Sygnał filtrowany 

 

 

Inżynierowie często są zaniepokojeni zakłóceniami podczas 
pomiaru sygnałów w testach obwodów elektrycznych. Seria 
GDS-2000E posiada funkcję filtra cyfrowego, którą można 
ustawić na filtr cyfrowy górnoprzepustowy lub 
dolnoprzepustowy. Filtr cyfrowy pozwala użytkownikom 
niezależnie ustawić częstotliwość filtra dla każdego kanału. 
Funkcja śledzenia szybko ustawia tę samą częstotliwość filtra 
dla wszystkich kanałów. 

 Wbudowany woltomierz zapewnia 3-cyfrowy pomiar napięcia i 5-
cyfrowy pomiar częstotliwości. Wśród funkcji miernika znajduje się 
pomiar ACrms, DC, DCrms, Okres, Częstotliwość. Przy 
ograniczonych zasobach inżynierowie mogą jednocześnie 
monitorować napięcie i częstotliwość, a także przeprowadzać 
złożone pomiary wyzwalacza sygnału w celu podniesienia 
wydajności badań i rozwoju. Funkcja jest niezwykle pomocna 
podczas diagnozowania i debugowania obwodów. 

 



PRZEDSTAWIENIE URZĄDZENIA 

 

 
 

Model 4-kanałowy 

 
 

Model 2-kanałowy 
 

PRZEWODNIK PO MODELACH 

Model GDS-2204E GDS-2202E GDS-2104E GDS-2102E GDS-2074E GDS-2072E 

Pasmo 200MHz 200MHz 100MHz 100MHz 70MHz 70MHz 

Kanały 4 2 4 2 4 2 

Rekord 
pamięci 

10M/kanał 10M/kanał 10M/kanał 10M/kanał 10M/kanał 10M/kanał 

Próbkowanie w 
czasie 
rzeczywistym 

Max. 1 GSa/s 1 GSa/s / kanał Max. 1 GSa/s 1 GSa/s / kanał Max. 1 GSa/s 1 GSa/s / kanał 

Odświeżanie 
przebiegów 

120 000 wfms/s 120 000 wfms/s 120 000 wfms/s 120 000 wfms/s 120 000 wfms/s 120 000 wfms/s 

 
  

High Speed 
Ethernet 

1 
2 

3 

4 

5 

7       6 

9 

8 

10                                11 

12                                13 

1.  Przycisk zapisu 

2. Przyciski Autoset, Run/Stop, Single oraz 

Default. 

3. Sterowanie wyszukiwaniem i powiększeniem 

4. Sterowanie wyzwalaniem 

5. Przyciski funkcji matematycznych, 

odniesienia oraz magistrali 

6. Wyjście kalibracji sondy 

7. Port USB Host 

8. Przycisk opcji 

9. Przycisk wyłączenia menu 

10. Port USB Device 

11. Port LAN 

12. Wyjście Go/NoGo 

13. Wyjście kalibracyjne 



SPECYFIKACJA 

 GDS-2072E GDS-2074E GDS-2102E GDS-2104E GDS-2202E GDS-2204E 

OGÓLNE 

Kanały 2 + EXT 4 2 + EXT 4 2 + EXT 4 

Pasmo 
Czas narastania 
Ograniczenie pasma 

DC~70MHz (-3dB) 
5ns 

20MHz 

DC~100MHz (-3dB) 
3,5ns 

20MHz 

DC~200MHz (-3dB) 
1,75ns 

20MHz/100MHz 

CZUŁOŚĆ PIONOWA 
Rozdzielczość pionowa 
Sprzężenie wejścia 
Impedancja wejściowa 
Dokładność wzmocnienia DC 
 
Biegunowość 
Maksymalne napięcie wejściowe 
Zakres pozycji przesunięcia 
Procesy możliwe do 
wykonania na sygnale 

8 bitów: 1mV ~ 10V/dz  
AC, DC, GND 
1MΩ // 16pF około 
±3% kiedy wybrano 2mV/dz lub więcej 
±5% kiedy wybrano 1mV/dz 
Normalna, odwrócona 
300Vrms , CAT I (300Vrms CAT II z sondami GTP-070B-4/100B-4/200B-4, 10:1) 
1mV/dz ~ 20mV/dz : ±0.5V; 50mV/dz ~ 200mV/dz : ±5V ; 500mV/dz ~ 2V/dz : ±25V; 5V/dz~10V/dz : ±250V 
+ , - , × , ÷ , FFT , FFTrms , Wyrażenia zdefiniowane przez użytkownika 
FFT: 1M punktów; Magnituda widmowa. Ustaw skalę pionową FFT na „Linear RMS” lub „dBV  RMS”; 
 Okna FFT: Prostokątne, Hamminga, Hanninga, Blackmana-Harrisa. 

WYZWALANIE 
Źródło 
Tryb wyzwalania 
Typ wyzwalania 
 
Zakres wstrzymania wyzwalania 
Sprzężenie 
Czułość 

Kanały 1, 2, 3 lub 4, EXT*; *tylko modele 2-kanałowe. 
Auto (wspiera tryb przewijania dla 100ms/dz i wolniejszych), Normalny, Pojedyncza sekwencja 
Krawędź, Szerokość impulsu (glitch), Video, Runt, Zbocze narastające i opadające, naprzemienne, koniec czasu, 
opóźnienie zdarzenia (1~65 535 zdarzeń), opóźnienie czasu (czas trwania; 4ns~10s) 
4ns~10s 
AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej (odrzucenie szumów) 
1dz 

WYZWALANIE EXT 
Zakres 
Czułość 
 
Impedancja wejściowa 

±15V 
DC ~ 100MHz  Około 100mV 
100MHz ~ 200MHz Około 150mV  
1MΩ±3%, ~16pF 

CZUŁOŚĆ POZIOMA 
Zakres podstawy czasu 
Pre-trigger 
Post-trigger 
Dokładność 
Próbkowanie w czasie 
rzeczywistym 
Rekord pamięci 
Tryb akwizycji 
Detekcja szczytu 
Średnia 

1ns/dz ~ 100s/dz (przyrost co 1-2-5); Przewijany : 100ms/dz ~ 100s/dz 
10 dz maksimum 
2 000 000 dz maksimum (zależy od podstawy czasu) 
±50 ppm na każdy interwał czasu ≥1ms 
Max. : 1GSa/s (modele 4-kanałowe); 1GSa/s na kanał (modele 2-kanałowe) 
 
Maks. : 10Mpkt 
Normalny, Średnia, Detekcja szczytu, Pojedyncza sekwencja 
2ns (typowo) 
Wybierany od 2 do 256 

TRYB X-Y 
Wejście X 
Wejście Y 
Przesunięcie fazowe 

Kanał 1; Kanał 3* (*: tylko w modelu 4-kanałowym) 
Kanał 2; Kanał 4* (*: tylko w modelu 4-kanałowym) 
±3° przy 100kHz 

KURSORY I POMIARY 
Kursory 
Pomiary automatyczne 
 
 
 
Funkcje panelu kontrolnego 
Auto licznik 
Zapis Automatycznych Ustawień 
 
Zapis Ustawień 
Sygnały 

Amplituda, Czas, Bramkowanie; Jednostki: Sekundy(S), Hz(1/S), Faza (Stopnie), Stosunek(%) 
36 zestawów: Pk-Pk, Max, Min, Amplituda, Wysokie, Niskie, Średnia, Średnia cyklu, RMS, RMS Cyklu, Obszar, 
Obszar cyklu, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Częstotliwość, Okres, Czas Narastania, 
Czas opadania +Szerokość, -Szerokość, Współczynnik wypełnienia, +Impulsy, -Impulsy, +Krawędzie, -Krawędzie, 
FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Faza 
Pomiar kursorami 
6 cyfr, zakres od 2Hz  minimum do znamionowej szerokości pasma 
Jeden przycisk, automatyczne ustawienia dla wszystkich kanałów dotyczące osi poziomej, pionowej i 
wyzwalania, w możliwością cofnięcia funkcji 
20 zestawów 
24 zestawy 

SYSTEM WYŚWIETLANIA 
Rodzaj 
Rozdzielczość 
Interpolacja 
Sposób wyświetlania sygnału 
Odświeżanie 
Tryb 
Siatka 

8” TFT LCD WVGA kolorowy 
800 x 480px WVGA (poziomo x pionowo) 
Sin(x)/x 
Kropki, Wektory, Regulowany czas wyświetlenia (16ms~10s oraz nieskończony) 
120 000 przebiegów na sekundę, maksymalnie 
YT, XY 
8 x 10 podziałek 

 
  



SPECYFIKACJA 

INTERFEJSY 
USB 
Ethernet (LAN) 
Go/NoGo BNC 
Blokada Kensington 

USB 2.0 port Host pełnej prędkości x1, USB 2.0 port Device pełnej prędkości x1 
Złącze RJ-45, 10/100Mbps z HP Auto-MDIX 
5V Maks./10mA TTL wyjście typu otwarty kolektor 
Zabezpieczenie na panelu tylnym działające z blokadą Kensington  

ŚRODOWISKO PRACY 
Temperatura 0°C ~ 50°C, Względna wilgotność ≤80% przy 40°C lub mniej; ≤45% przy 41°C~50°C 
ZASILANIE I INNE 
Zakres napięcia wejściowego 
Wielojęzykowe menu 
Pomoc online 
Zegar 

AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz, automatyczny wybór 
Dostępne 
Dostępna 
Czas i data, zapewnia informację o czasie i dacie przy zapisywaniu danych 

CIĘŻAR I WYMIARY 
384 x 208 x 127,3mm (Szer x Wys x Gł), Około 2,8kg 
Informacja: Trzy lata gwarancji, z wyłączeniem sond i ekranu LCD Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego informowania 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  AKCESORIA OPCJONALNE 
GDS-2204A 
GDS-2202A 
GDS-2104A 
GDS-2102A 
GDS-2074A 
GDS-2072A 

200MHz, 4-kanałowy oscyloskop cyfrowy 
200MHz, 2-kanałowy oscyloskop cyfrowy 
100MHz, 4-kanałowy oscyloskop cyfrowy 
100MHz, 2-kanałowy oscyloskop cyfrowy 
70MHz, 4-kanałowy oscyloskop cyfrowy 
70MHz, 2-kanałowy oscyloskop cyfrowy 

GRA-426 
GAK-003 
GTL-246 
GTP-033A 
GCP-020 
GCP-100 
GCP-1030 
GCP-206P 
GCP-425P 
GCP-530 
GSC-008 
GDP-025 
GDP-050 
GDP-100 

Zestaw montażowy Rack 
Adapter impedancji 50Ω 
Kabel USB, USB 2.0, Typ A-B, 1200mm 
Sonda pasywna, 35MHz, 1:1, BNC (P/M) 
Sonda prądowa, 40Hz ~ 40kHz, 240A 
Sonda prądowa, DC ~ 100kHz, 100A 
Sonda prądowa, DC ~ 100MHz, 30Arms 
Sonda prądowa-zasilacz 2-kanały dla GCP-530/1030 
Sonda prądowa-zasilacz 4-kanały dla GCP-530/1030 
Sonda prądowa, DC ~ 50MHz, 30Arms 
Materiałowa torba transportowa 
Wysokonapięciowa sonda różnicowa 25MHz 
Wysokonapięciowa sonda różnicowa 50MHz 
Wysokonapięciowa sonda różnicowa 100MHz 

WYPOSAŻENIE 
Skrócona instrukcja użytkowania, Instrukcja użytkowania CD x1, Kabel zasilający x1 
Sondy pomiarowe (jedna na każdy kanał): 
GTP-070B-4: 70MHz (10:1/1:1) Przełączalna sonda pasywna do GDS-2072E/2074E 
GTP-100B-4: 100MHz (10:1/1:1) Przełączalna sonda pasywna do GDS-2102E/2104E 
GTP-200B-4: 200MHz (10:1/1:1) Przełączalna sonda pasywna do GDS-2202E/2204E 
DARMOWE OPROGRAMOWANIE 

Program Program FreeWave Sterownik Sterownik USB, LabView 

 
 


