MONITOR CU ÎNREGISTRARE DIGITALĂ ȘI WI-FI

NOU!

RIDGID® SeeSnake® CS6x Versa™ este soluția flexibilă și eficientă pentru inspecția instalațiilor
sanitare. CS6x Versa funcționează cu toate rolele camerelor SeeSnake și se fixează cu ușurință pe
rolele seriei Compact. Cadrul permite înclinarea monitorului către unghiul optim de vizualizare, iar o
montare cu eliberare rapidă permite monitorului să fie plasat într-o poziție de vizualizare înaltă sau
joasă, pentru a se potrivi cu toate condițiile locului de muncă.
SISTEM DE VIZUALIZARE COMOD ŞI VERSATIL
• Creați unghiul de vizualizare optim pentru inspecția dvs. și utilizați
cu o rolă din seria Compact pentru un flux de lucru integrat.

RAPOARTE PROFESIONALE
• Captați imagini și videoclipuri pe o unitate USB și livrați-le
clienților chiar de la locaţia inspectată.

CONECTIVITATE ÎMBUNĂTĂȚITĂ WI-FI
• Transmiteți sau înregistrați inspecții pe un dispozitiv iOS sau
Android cu aplicația gratuită HQx Live.

SOFTWARE HQ PENTRU PC
• Editați, arhivați și livrați rapoarte prin tipărire, e-mail, YouTube™
și altele.

SPECIFICAȚII:
CS6x VERSA
Greutate (fără acumulator)
Dimensiuni (L × l × H)
Sursa de alimentare

Nr. Cat.: 64943

Temperatura de operare
Afişaj
Format Video
Format Autolog
PhotoTalk™
Format foto

2.2 kg (4.9 lb)
332 × 233 × 309 mm (13.1” × 9.2” × 12.2”)
Acumulator litiu avansat de 18 V sau cablu de
alimentare c.a..
Între -10°C şi 50°C (între 14°F şi 122°F)
LCD Color 145 mm (5.7")
MPEG4 (H.264) 30 FPS
MPEG4 (H.264) Rata cadrului de economisire spațiu
MPEG4 (H.264) Imagine singură cu audio
JPEG

Audio
Metoda de transfer
Grad de protecție: IP

Microfon integrat și difuzor
USB Drive
IP×5 (excl. Baterii & Adaptor CA)

INFORMAȚII COMANDĂ:
Nr. Catalog

Nr. Model

Descriere

Greutate
lb

kg

64943

CS6x VERSA Monitor cu înregistrare digitală și Wi-Fi

4.9

2,2

65163

CS6x VERSA Monitor cu 1 acumulator și 1 încărcător

8.7

3,9

ȘTIAȚI CĂ:
Versatilitatea este
cuvântul cheie pentru
CS6xVERSA. Designul
unic vă permite să
adaptați unghiul de
vizualizare al monitorului,
fie de sine stătător, fie
fixat în stația de andocare
din seria compactă.

GARANŢIE
PE VIAŢĂ
Se aplică defectelor de
Material şi Fabricaţie

Pentru mai multe detalii
vizitați RIDGID.com/warranty

Înregistrează-ți dispozitivul pe

RIDGID Link™ App

DISTRIBUITOR

RĂMÂI CONECTAT • RIDGID.EU/SIGNUP

RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor
sale și își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă
caractreristicile tehnice sau designul produselor sale. Pentru o alegere corectă
a produselor companiei Ridge Tool vă rugăm să consultați Catalogul Ridge
Tool sau site-ul RIDGID.com.
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