
 

Continue

https://trafftec.ru/wb?keyword=transistor%20mosfet%20d446%20datasheet


Transistor mosfet d446 datasheet
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10V) RDS(ON) &lt; 165 mΩ (VGS = 4.5V) Код товара :M-160-8808 Обновление : 2018-11-08 Тим корммса :TO-252 Mais informações: Por favor, note que transisters da mesma marca podem ter um tipo de corpo diferente (implementação), então veja a imagem e as configurações do caso. Apenas parâmetros e recursos básicos são publicados em nosso site. Informações completas sobre a verificação
ao AOD446, bem como sua substituição, sistema de inclusão, analógico doméstico, plinth, visão completa da folha de dados e outros dados neste transistor podem ser encontradas nos arquivos PDF na seção DataSheet e nos arquivos PDF dos mecanismos de busca do Google, Yandex, etc. A loja tem preços de varejo. Para atacadistas, estamos prontos para oferecer preços no atacado (descontos),
neste caso enviar sua solicitação para o nosso e-mail, enviaremos uma oferta comercial. A enorme quantidade de componentes eletrônicos e informações técnicas no site da Dalincom pode complicar peças de rádio, peças de rádio, ferramentas, etc. Preparamos a seguinte tabela de dados para você com base na escolha de nossos outros clientes. Produtos relacionados Codinome Short Description
Rosen. para obter mais informações (foto, descrição, marcação, parâmetros, especificações, etc.), clique no link de descrição do produto 8808 AOD446 Transistor AOD446 (entrada D446) - Power MOSFET N-Channel, 75V, 10A, TO-252 29 pyb. 6009 AO4403 Transistor AO4403 - P-channel MOSFET, 30V, 6A, SOP-8 29 pyb. 1753 DAP08 Microchemistion DAP08 - PWM Controller IC (controlador Shim),
SOP-8 71 pyb. 6518 AO8810 Transistor Assembly AO8810 - Common Emptying Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor, TSSOP-8 23 pyb. 7065 AP3128 Microchemiator ap3128 (parceiro completo AP3128E3036ES6) - Alta frequência, controlador LED de conversor de boost assíncrona, SOT-23 25 pyb. 5893 AOD4504 Transistor AOD4504 (marcando D4504) - Power MOSFET N
canal, 600V, 6A, TO-252 23 pyb. 9946 AP5004 Microquímico AP5004 (AP5004SG-13) - PWM CONTROL 2.5A STEP-DOWN CONVERTER, SOP-8 58 pyb. 5839 AO4720 Transistores AO4720 - Power MOSFET, N Channel 30V, 13A, SOP-8 43 pyb. 9995 AP3019 Microquímica AP3019 (AP3019AKTR-G1, GÁS) - CONVERSOR DE STEP-UP LED BRANCO, SOT23-6 23 pyb. 8918 AO3442 Transistor
AO3442 - N-channel MOSFET, 1A, SOT-23 10 pyг. PagamentoSem juros(1)LocalizaçãoRio Grande do Sul(21)Minas Gerais(7)Rio de Janeiro(2)PreçoAté R$10(10) 7)R$10 a R$25(13)Mais de R$25(10)Detalhes do anúncioMelhores vendedores (11)Outras pessoas pesquisaramArduino NanoSolda estanhoRaspberry Pi 4Sugador de soldaFerro de soldaFonte Chaveada 50AArduinoInversor 12VFonte
Chaveada 30AConector RG6O frete grátis está sujeito ao peso, preço distância Аналог (мамена) длм AOD446 Tabela AOD446 (PDF)1.1. aod446.pdf Tamanho: 193K _aosemi modo de melhoria do canal N AOD446 Efeito de campo Características de Descrição Geral do Transistor VDS (V) = 75V AOD446 usa tecnologia avançada de trincheira e ID = 10 A (VGS = 20V) formatação, fornecendo
excelente carregamento RDS(ON) em low PORT RDS(ON) &lt; 130 mΩ (VGS = 20V). Este dispositivo é adequado para uso em aplicações PWM, LOAD RDS(ON) &lt; 140 mΩ (VGS = 10V) e aplicações gerais. RDS(ON)5.1. aod448.pdf Tamanho: 193K _aosemi modo de melhoria do canal N AOD448 Os recursos gerais de imagem do aod448 aoD448 utilizam tecnologia avançada de trincheira e VDS (V)
= design de 30V para fornecer excelente carregamento RDS(ON) a carga de baixa porta ID = 75A (VGS = 10V). Este dispositivo é adequado para uso em conexão PWM, load RDS(ON) &lt; 5mΩ (VGS = 10V) e aplicações gerais. RDS(ON) &lt; 9mΩ (VGS = 4,5V) -RoHS Complian5.2. aod442.pdf Tamanho: 246K _aosemi AOD442/AOI442 60V N-channel MOSFET Descrição geral Resumo do produto A
tecnologia avançada de extração usada pelo VDS AOD442/AOI442 para 60V 37A fornece excelente carregamento RDS(ON) e carregamento de portão baixo. Estes dispositivos ID (at VGS=10V) são adequados para uso como um interruptor de carga ou nos aplicativos PWM &lt; 20mΩ RDS(ON) (VGS=10V). &lt; 25mΩ RDS(ON) (VGS = 4,5V) 100% UIS testado 100% Rg testado para TO252 T 5.3.
aod442g.pdf Tamanho: 349K _aosemi AOD442G 60V N-Channel MOSFET General Description Product Summary VDS • Trench Power MV MOSFET Technology 60V • Low RDS(ON)ID (VGS=10V) 40A • Nível lógico de condução RDS(ON) (em VGS=10V) &lt; 18mΩ • RoHS e RDS(ON) compatíveis com halogênio (VGS=4,5V) &lt; Aplicações 23mΩ 100% UIS Testadas 100% RG Testadas • Aplicações
industriais e motoras TO252 DPAK D To5.4. aod4454.pdf Tamanho:291K _aosemi AOD4454 150V N-channel MOSFET Descrição geral O resumo do produto VDS 150V AOD4454 combina trincheira avançada com pacote de baixa resistência MOSFET que dá id (VGS =10V) 20A rds ultra-baixo(ON). Este dispositivo é ideal para boost RDS(ON) (VGS =10V) &lt; conversores de 94mΩ e direcionamentos
síncronsos para o consumidor, RDS(ON) (VGS =7V) &lt; 110mΩ telecom, potência industrial 5.5. aod444.pdf Tamanho: 248K _aosemi AOD444/AOI444 60V N-channel MOSFET Resumo do Produto VDS AOD444/AOI444 combina a avançada trench MOSFET 60V 12A com pacote de baixa resistência, que fornece um RDS(ON) muito baixo para o identificador (VGS=10V). Estes dispositivos são
adequados para uso em &lt; 60mΩ RDS(ON) (VGS=10V) PWM, conexão de carga yleiskäyttösovelluksissa. &lt; 85mΩ RDS(ON) (VGS =4,5V) 15,6. aod444.pdf Koko:1741K _kexin SMD Tyyppi MOSFET N-Kanava MOSFET MOSFET (KOD444) TO-252 Yksikkö: mm +0,15 ■ Ominaisuudet 6,50-0,15 +0,1 2,30 -0,1 +0,2 5,30-0.2 +0,08 0,50 -0,7 ● VDS (V) = 60V ● ID = 12 A (VGS = 10V) ● RDS(ON) &lt; 60
mΩ (VGS = 10V) D 0,127 ● RDS(ON) &lt; 85mΩ (VGS = 4,5V) +0,1 0,80-0,1 no máximo + 0,1 2,3 0,60- 0,1 +0,15 4,60 -0,15 G S ■ Absoluuttiset enimmäisarvosanat Ta = 25°C Parame
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