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AVX-10K 2023 
Програма за обратно изкупуване 
Спечелете отстъпка до $3000 и усъвършенствано 
цялостно тестово решение за вашето ново 
тестово оборудване за авионика! 

 
VIAVI AVX-10K Flight Line Test Set сега е напълно еквивалентен на 
IFR4000 и IFR6000. Удължаваме офертата за обмен на ново 
тестово оборудване до 30 юни 2023 г. 

Оферта за замяна 
 Заменете вашите уреди IFR4000 и IFR6000 и получете 

$3000 отстъпка за всеки нов AVX-10K-CNS 
 

Как работи 
1. Това е оферта за размяна едно за едно за 

конфигурацията AVX-10K-CNS 
2. Посочете серийния номер(а) на уредите, които ще се разменят 
3. Поискайте RMA за връщане на уредите за обмен, VIAVI 

ще плати разходите за доставка при връщане 
4. Купете конфигурацията AVX-10K-CNS и получете кредит 
5. След като получите своя(те) AVX-10K(и), изпратете 

своя(ите) модул(а) за обмен срещу предоставеното RMA 
- Ако не е необходимо, можете незабавно 

да изпратите заменяемите уреди 
- Заменяния уред трябва да бъде върнат в рамките 

на 30 дни след получаване на AVX-10K 

Квалифицирано тестово оборудване 
IFR4000, IFR6000 или се свържете с вашия търговски 
представител за отстъпки за друго сравнимо оборудване. 

Свържете се с вашия представител, за да поръчате 
днес или посетете AVX-10K за повече информация! 

 

За контакти +359 888 511 580 

 office@gigatest.bg  

 

За да стигнете до най-близкия до вас офис на VIAVI 

https://gigatest.bg/contacts  

 
 
 
 
 
 
 
 
Изчерпателни тестови приложения 

 Режим A/C/S транспондер 

 978/1090MHz UAT/ADS-B 

 ADS-B/ADS-R/TIS-B трафик (5 цели) 

 Времето на FIS-B 

 ACAS/TCAS I/II / TAS 

 AM/FM/SSB/SELCAL RX/TX комуникации 

 VOR/ILS/Автопилот 

 121,5/243/406MHz ELT 

 VSWR / DTF 

Добавена стойност (функционалност) 

 По-малко оборудване за управление 

 Спестяване на разходи за калибриране 

 Само един тестов комплект за носене на самолета 

 Безплатно VIAVI Mobile Tech App 

 Тествайте от пилотската кабина с помощта на 
вашето мобилно устройство 

 Безплатни видеоклипове за обучение по 
приложението 

 Бъдете в течение с актуализации от безплатния 
инструмент за управление на активи и отчети VIAVI 
StrataSyncTM 
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