
ADVANCED LITHIUM

Nová micro CA-350x inspekční kamera s Wi-Fi™ a Bluetooth™ pro okamžité sdílení 
snímků / videa a následné prohlížení na dalším monitoru!

micro CA-350x Inspekční kamera

NOVÁ

Stáhněte si zdarma
aplikaci RIDGID VIEW!

• Snadný záznam statických snímků a videa při poruchách na těžko přístupných místech.
• Připojení k mobilním zařízením pro živé zobrazování na dalším monitoru a okamžité sdílení souborů snímků a videí.
• Komfortní, ergonomické provedení rukojeti, velký displej, nejlepší kvalita obrazu ve své třídě a snadno použitelné 

rozhraní.
• Osvětlení tmavých prostor čtyřmi jasnými LED diodami na robustní hliníkové kamerové hlavě a kabelu o délce 
 90 cm (s možností prodloužení prodlužovacími kabely až do 9 m).
• Bezdrátový záznam zvuku komentovaných video inspekcí s náhlavní soupravou Bluetooth™.
• 12V inovovaná lithiová baterie a nabíječka pro delší provozní dobu bez přerušení a rychlé nabíjení baterie. Technology
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TAKÉ DOSTUPNÉ OD RIDGID:

Nejlepší inspekční kamera je nyní ještě lepší! Získejte dokonalý přehled na těžko přístupných místech, na více monitorech a 
okamžitě sdílejte inspekční snímky a videa vašim mobilem nebo tabletem!

Navštivte RIDGID.com pro další příslušenství.

• 2,7” barevný displej LCD
• 17 mm kamerová hlava
 w / 4 x LED
• 120 cm kabelový dosah
 (nelze prodloužit)
• 180° natáčení obrazu
• 4 x AA baterie
 (součástí balení)

Obj. č. 40043

• 3,5” barevný displej LCD
• 17 mm kamerová hlava
 w / 4 x LED
• 90 cm kabelový dosah
 (možno prodloužit až do 9 m)
• 4 x 90° natáčení obrazu
• 4 x AA baterie 
 (součástí balení)

Obj. č. 36848

• Stejná jako inspekční
 kamera micro CA-350x,
 ale bez Wi-Fi™
 a Bluetooth™.

Obj. č. 55903

Stáhněte si zdarma naši
aplikaci RIDGID VIEW!

DISTRIBUTOR
Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikací svých
vyrobků bez předchozího oznámení či změny dokumentace. Kompletní nabídku
produktové řady naleznete v katalogu RIDGID® nebo na stránkách RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými obchodními
značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších zemích.
Všechny ostatní obchodní značky náleží jejich příslušným vlastníkům.

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ

Obj. č. Popis Hmotnost / Kg

63888 micro CA-350x Inspekční kamera 2.5

37108 Kabelové prodloužení 90 cm 0.3

37113 Kabelové prodloužení 180 cm 0.7

37098 6 mm kamerová hlava s kabelem 1 m 0.1

37093 6 mm kamerová hlava s kabelem 4 m 0.4

55183 12V Li-Ion Baterie 0.15

55198 12V Li-Ion  230V Nabíječka 0.77

Obj. č. Popis
Hmotnost 

/ Kg
56683 microDrain D65S (20 m) se sondou 11.4

56688 nanoReel N85S (25 m) se sondou 12.1

56668 microReel L100 (30 m) se sondou 12.0

56673 microReel L100C (30 m) se sondou a 
počítadlem metrů 10.1
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micro CA-25 micro CA-150 micro CA-350

SeeSnake® Inspekční 
sada s micro CA-350x:

Displej............................................................. 3,5” barevný TFT
Průměr kamerové hlavy................................. 17 mm, se 4 LED s nastavitelným jasem
Kabelový dosah.............................................. 90 cm (rozšiřitelný až do 9 m s použitím prodlužovacích
......................................................................... kabelů, také kompatibilní s RIDGID microDrain,
......................................................................... microReel a nanoReel)
Obrázky / Video.............................................. JPG: 640 x 480, MP4:  640 x 480
Wi-Fi / Bluetooth dosah................................ 9 m / 5 m
Přenos dat ...................................................... Datový USB kabel, SD karta a bezdrátové připojení (WiFi)
Externí paměť ................................................. SD karta do 32 GB (dodávané s 8 GB)
Napájení ......................................................... Dobíjecí 12V inovovaná lithiová baterie , 
......................................................................... nebo síťový adaptér, digital 5 V / 1,5 A.
Zvětšení / Video výstup ................................. 2 x / PAL & NTSC

Součástí v ceně: micro CA-350x s 17 mm kamerovou hlavou,
12V inovovaná lithiová baterie, rychlonabíječka, USB kabel,
háček, magnet a zrcadlo, RCA kabel, síťový adaptér, sluchátka
s mikrofonem, 8 GB SD karta, pevný kufřík z lisovaného plastu.

micro CA-350x Inspekční kamera
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