
       

     
       
      
      
          
      
         
       

    
        
      
       
      
     
       
      
        
        
         
      


    
      
     
      
   

      
      
       
      
       
  

        
       
        
        
       
       
      

      
     
          
          
        
     
     
      
         
          
         
     


      
       
       

        

      

      
   
       

       
       
        
      
         
      
  

Charakterystyka nowego produktu
firmy IPG - lasera włóknowego
emitującego wiązkę promieniowania
o modzie podstawowym i szczytowej
mocy impulsu 2,5 kW

    
     

      
       
       
      
     
       
      

       
 



       

       
      
       
     
        
      
      

      
     

      
       
      
       
      
 

      
        
        
       
       
        
 

     
       
      
  





      

       
      
     





  

   
   
    
    
    
    
   
   
   
   

  
  
     
         
     
        
       
     
         
       
       
        
        
 

       
      
       
      
      
       
       
       
      
      
   

     
      
      

      

     
     
      
       
      
       
   





       

      
      
       
       
       
      
      
         
     
       
        

      
         

  

             
             

      



       

        
          
       
    

      
      
       
        
        

     
       
     
    
      
     
   
      
     
     
   
      
    
    
    

       
      
      
     
      
      
     
     
       
       
      

           
        
      

       
      
      
      
       
      
      
         
        
       
        
     
        

      
   

      
      
      
        
       
        

         
          

        
   

        
       
      
       
        


 

     
      
      
        
     
        
      
      
         
        
     



      
       
    
       
     
      
      
     
       
       
       
      
 






