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Farnell element14
Centrum  Obsługi  Klienta, bezpłatna infolinia: 00 800 121 29 67, info-pl@farnell.com, pl.farnell.com 

TWÓJ  DYSTRYBUTOR  ROZWIĄZAŃ  ROZWOJOWYCH 

Firma  Farnell element14 jest globalnym dystrybutorem rozwiązań roz-
wojowych, który wspiera społeczność związaną z technologią na każ-
dym etapie. Pomagamy studentom i projektantom w realizacji ich ma-
rzeń i wspieramy profesjonalnych inżynierów w opracowywaniu nowych 
pomysłów i produktów. Nasze rozwiązania zwiększają produktywność 
oraz zapewniają ciągłość produkcji, co umożliwia rozwój firm klientów.

OFERTA

 � Szybka dostawa 1–2 dni robocze 
 � Darmowa dostawa od 199 zł oraz 15,99 zł do 199 zł na zamó-
wienia online 
 � Darmowa pomoc techniczna i live chat 24/5
 � Szeroka oferta ponad 600 tys. produktów
 � Szanowana firma z ponad 80-letnim doświadczeniem
 � 99% terminowo dostarczonych zamówień
 � 3500+ dostawców w jednej ofercie od Farnell element14
 � 900 produktów co tydzień dodawanych do oferty
 �Więcej na pl.farnell.com

Produkcja  i serwis
Oferujemy wsparcie dla  Twoich potrzeb związanych z prowadzeniem 
firmy i pracami konserwacyjnymi. Wspieramy rozwój przedsiębiorstw 
poprzez dostarczanie podzespołów niezbędnych w procesie produk-
cji i automatyzacji systemów przemysłowych, zapewniając jedno-
cześnie ich prawidłowe serwisowanie. Od ponad 80 lat pomagamy 
w rozwoju firm naszych klientów, oferując produkty elektroniczne na 
szpulach i taśmach oraz części zamienne i materiały eksploatacyjne.

Badania  i projektowanie
Farnell element14 pomaga rozwijać koncepcje fir-
mom każdej wielkości – od start-upów, do global-
nych korporacji, w  tym największym światowym 
producentom półprzewodników. Dzięki najwięk-
szej na świecie ofercie zestawów rozwojowych, 
najnowszym podzespołom i obszernym zasobom 
szkoleniowym odgrywamy ważną rolę w procesach 
badawczych i projektowych.

Prototypy  i testy
Oferujemy największy asortyment podzespołów, 
płytek, produktów systemowych, narzędzi i przy-
rządów pomiarowych potrzebnych do opracowa-
nia produktów. Profesjonalne wsparcie techniczne 
i  usługi rozwojowe pomagają naszym klientom 
szybciej opracowywać prototypy.

Edukacja
Produkty  Farnell element14, oprogramowanie 
i zestawy edukacyjne inspirują kolejne pokolenie 
inżynierów, pozwalając im kreować przyszłość, 
a  jednopłytkowe komputery, aplikacje i podze-
społy pomagają doświadczonym inżynierom urze-
czywistniać ich marzenia. Społeczność element14 
jest wartościowym źródłem zasobów dla nauczy-
cieli i entuzjastów na całym świecie. Odwiedź 
 element14.com, aby dowiedzieć się więcej.

Darmowa dostawa
Dla zamówień online powyżej 199 PLN

Dostawa tylko 15,99 PLN
Dla zamówień online poniżej 199 PLN

Informacje o dostawie 
*  Zamówienia na produkty znajdujące się w magazynie zostaną zrealizowane w ciągu 1–2 dni roboczych. Produkty wysyłane z USA wymagają dodatkowego czasu na 
dostawę. Godziny składania zamówień gwarantujące wysyłkę w dniu złożenia zamówienia: 18:00

DYSTRYBUTOR WIODĄCYCH MAREK W BRANŻY

Gama produktów dla inżynierów w zakresie elektroniki, konserwacji i napraw od ponad 3500 dostawców
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