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DIAGNOSTIKA, REVIZE A LOKALIZACE

Ruční kamerové inspekční systémy
Inspekční kamera micro CA-350
S inspekční kamerou RIDGID micro CA-350 jsou inspekce a dokumentace snadné. Nyní se 
dodává s novou platformou RIDGID 12V lithium-iontového akumulátoru pro delší provozní 
doby a rychlejší nabíjení.

• Snadno pořizujte statické snímky a videa problémů v těžko přístupných místech

• 12V dobíjitelný lithium-iontový akumulátor nabízí delší provozní dobu pro rozsáhlejší inspekce

• Komfortní pistolové provedení rukojeti, velká obrazovka a snadno ovladatelné rozhraní

• Osvětlete temné prostory s pomocí čtyř jasných LED na voděodolné hliníkové kamerové hlavě

• Získáte dokonalé zobrazení pomocí vylepšených funkcí, jako je otáčení obrazu a digitální zoom.

• Používejte společně se SeeSnake MicroReel, MicroDrain a NanoReel pro vzdálenější 
inspekce v odpadech nebo ventilacích.

Specifikace
• Displej – 3.5" barevný TFT (rozlišení 320 x 240).

• Kamerová hlava – 17 mm průměr, hliníková konstrukce.

• Osvětlení – 4 LED s nastavitelným jasem.

• Dosah kabelu – 3' (90 cm) prodloužitelný na 30' (9 m) s volitelným prodloužením.

• Formát obrazu/videa – statický snímek - JPEG (640 x 480) / video - MP4 (640 x 480).

• Výstup videa – 3' (90 cm) kabel RCA (součástí dodávky).

• Vodotěsnost – kamera i kabel až do 10' (3 m), pokud jsou správně sestavené.

• Napájení – 12V lithium-iontový akumulátor / AC adaptér 12 V, 3 A.

• Otáčení obrazu – 360° (4 kroky po 90°).

• Digitální zoom – Ano.

• Interní paměť – 235 MB.

• SD karta – až 32 GB (8GB karta součástí dodávky).

• Zvukový záznamník – ano, zabudovaný.

• Součástí dodávky – micro CA-350 se 17 mm zobrazovací hlavou, akumulátor, nabíječka, 
USB kabel, háček, magnet a zrcadlo, kabel RCA, AC adaptér, sluchátka s mikrofonem,  
8GB SD karta, přepravní kufřík.

Katalogové 
č. Popis

Hmotnost

lb. kg

55903 Inspekční kamera micro CA-350 2 0,9

Příslušenství

Katalogové 
č. Popis

Hmotnost

lb. kg

37098 6 mm zobrazovací hlava s 1 m kabelem* 0.2 0,1
37093 6 mm zobrazovací hlava s 4 m kabelem* 0.9 0,4
37108 Prodloužení kabelu 3' (90 cm) 0.8 0,3
37113 Prodloužení kabelu 6' (180 cm) 1.5 0,7
33113 Propojovací kabel pro SeeSnake Micro a řady NanoReel 0.65 0,31

* včetně příslušenství.

Náhradní díly

Katalogové 
č. Popis

Hmotnost

lb. kg

37103 17 mm náhradní kamerová hlava s kabelem 3' (90 cm) 0.7 0,3
37123 Zrcadlo, háček a magnet pro 17mm kamerovou hlavu 0.1 0,0
55183 12V lithium-iontový akumulátor 0.34 0,15
55198 12 V Li-Ion 230 V nabíječka 1.7 0,77


