Podívejte se co je dole,
vzadu a mezi

PODÍVEJTE SE NA TO
Do, pod a okolo těsných prostor.
Snadno uvidíte předměty v těžko přístupných místech.

www.ridgid.eu

NAJDĚTE TO
Určete polohu a najděte.
Pružný, 90 cm dlouhý kabel, barevná kamera, nastavitelné
osvětlení a displej s kapalnými krystaly 2,5” vám umožní
snadno nalézt a určit závady.

7.500,Kc bez DPH
OPRAVTE TO
Uchopte to, zahákněte a určete o co jde.
3 standardní díly příslušenství mohou být využity pro odstranění celé řady závad.

Ridge Tool Europe
Research Park Haasrode
B-3001 Leuven (Belgium)

Tel .: + 32 (0) 16 380 280
Fax: + 32 (0) 16 380 381
info.benelux@ridgid.com
www.ridgid.eu

Najděte to a
určete o co jde.
Nedosažitelné

Uvedení nové RIDGID
inspekční kamery SeeSnake micro TM
Najděte a určete nedosažitelné
Nová kamera RIDGID SeeSnake micro™ vám usnadní provádění vizuálních kontrol v těžko
přístupných místech. Je lehká, přenosná a proto ji lze vzít téměř kamkoliv - poskytne vám možnost
řešit problémy kdykoliv a tam, kde to potřebujete. Umožní vám vidět a udělat víc - prohlížet a dostat
se do “nedosažitelných” dutin zdí, potrubních řádů, užitkových komor a stovek dalších temných,
skrytých prostor.
Jednotka je vybavena polopružným 90 cm dlouhým kabelem s kamerovou hlavou, která vysílá obraz
na displej s kapalnými krystaly. Kabel lze prodloužit na 9 metrů a je vodovzdorný do hloubky 3
metrů. Ke kamerové hlavě lze připevnit hák nebo magnet na vytahování předmětů nebo zrcadlo pro
provádění kontroly z různých úhlů. Jednotka se dodává v praktickém pouzdře.

Specifikace výrobku
Displej – monitor s kapalnými krystaly 2,5” (rozlišovací schopnost 160 x 234)
Příslušenství – zrcadlo, hák a magnet
Rozměry kamery – průměr 13 mm
Osvětlení – 2 nastavitelné diody LED
Hmotnost – 0,5 kg
Zdroj proudu – 4 baterie AA
Vodotěsnost – kamera a kabel do hloubky 3 metrů (při správném spojení)
Dosah kabelu – 90 cm; prodloužení do 9 metrů prodlužovacími kabely na zvláštní
objednávku (Katalogové č. 26658)

Dokonale nastavitelné
osvětlení diodami LED

Vodotěsná
kamerová hlava
a kabel

Pružný kabel 90 cm dlouhý

Otočit a zajistit
příslušensví

Standardní vybavení zahrnuje:
SeeSnake micro s tlačným kabelem 90 cm (Katalogové č. 25643)
4 baterie AA
Přepravní pouzdro
Tři kusy příslušenství - zrcadlo, hák a magnet

Vysoce kvalitní zobrazení na barevném
displeji s kapalnými krystaly 2,5”
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Pohodlné
držadlo

4 baterie AA
přiloženy

Ochranné
pouzdro pro
uskladnění

