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DIAGNOSTIKA, REVIZE A LOKALIZACE

Inspekční kamera micro CA-300

Snadnější dokumentace s novou inspekční kamerou RIDGID® micro CA-300, další generací přístroje 
microEXPLORER®. Jednoduché nahrávání snímků a videa v těžko dostupných prostorách, které můžete 
uložit do vnitřní paměti (235 mb) nebo na kartu SD s kapacitou 4 GB zahrnutou v dodávce. Pohodlné 
provedení s pistolovou rukojetí, velká obrazovka a odolná hlava kamery z eloxovaného hliníku se 
čtyřmi dobře viditelnými LED diodami usnadňuje detekci a diagnostiku nepřístupného zařízení. 
Získáte dokonalé zobrazení pomocí vylepšených funkcí, jako je otáčení obrazu a digitální zoom. 
Kromě vyměnitelné lithium-iontové baterie 3,7 V může CA-300 být také napájen AC adaptérem, který 
je ideální pro časově náročné revizní práce (odpady), anebo pokud se vám jednoduše vybije baterie.

Specifikace
• Displej ..................................3.5" barevný LCD (rozlišení 320 x 240).
• Hlava kamery .......................hliníková konstrukce průměr 17 mm.
• Osvětlení ..............................4 nastavitelné LED.
• Dosah kabelu .......................3' (90 cm) prodloužitelný na 30' (9 m) s volitelným prodloužením.
• Výstup videa ........................3' (90 cm) kabel RCA (součástí dodávky).
• Vodotěsnost .........................kamera i kabel až do 10' (3 m), pokud jsou správně sestavené.
• Napájení ..............................lithium-iontová baterie 3,7 V / 5 V AC adaptér. 
• Obraz/video .........................JPEG / AVI (rozlišení 640 x 480).
• Otáčení obrazu .....................4 x 90˚. 
• Digitální zoom:  ....................Ano.
• Interní paměť .......................Ano, 235 MB.
• SD karta ...............................až 32 GB (4GB karta součástí dodávky).
• Audio nahrávač ....................Ano, integrovaný.

Reproduktor .........................Ano, integrovaný.
Sluchátka .............................Ano, součástí dodávky.

• Příslušenství ........................zrcátko, hák a magnet.
• Hmotnost .............................1.7 lbs. (0,76 kg).

Katalogové  
č. Popis

Hmotnost
lb. kg

40613 Inspekční kamera micro CA-300 5.5 2,5
37103 Náhradní 17 mm snímač s kabelem 0.7 0,3
37098 6 mm Snímač s kabelem 1 m 0.24 0,1
37093 6 mm Snímač s kabelem 4 m 0.9 0,4
31128 Univerzální prodloužení kabelu 3' (90 cm) 0.75 0,3
37113 Univerzální prodloužení kabelu 6' (180 cm) 1.5 0,68
37083 Li-Ion baterie pro micro CA-300 3,7 0.24 0,1
37088 Nabíječka 230 V pro micro CA-300 0.24 0,1
37123 Hák/magnet/zrcátko pro micro CA-300 0.24 0,1
40453 Napájecí adaptér pro micro CA-300 0.24 0,1

Nyní se dodává pro kameru micro CA-300 a micro  
CA-100: ohebná 6 mm hlava snímače s 1 metrem  
nebo 4 metry kabelu (viz str. 11.20).
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