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DIAGNOSTIKA, REVIZE A LOKALIZACE

Ultrapřenosný digitální záznamový monitor s Wi-Fi
Ultrapřenosný SeeSnake CS6x je součástí řady připojovacích monitorů RIDGID. 
Digitální záznamový monitor CS6x s Wi-Fi vám umožňuje streamovat, zaznamenávat 
nebo vytvářet revizní zprávy přímo na nejnovějších zařízeních iOS nebo Android pro 
rychlé a efektivní výsledky na pracovišti.
Oba monitory CS6x mají stejné funkce a jsou kompatibilní se všemi cívkami kamer 
SeeSnake. CS6x se montuje na dokovací držadlo SeeSnake MAX rM200 pro snadné 
přenášení a uskladnění. 
• Wi-Fi konektivita umožňuje streamovat anebo zaznamenávat revize na telefon 

nebo tablet s iOS či Android pomocí bezplatné aplikace HQx Live.

• Možnost uložení, pořízených snímků a videa přímo na USB disk.

• Voděodolná klávesnice pro přímé ovládání funkcí kamery a monitoru.

• Displej čitelný za denního světla nabízí jasný a čistý obraz vnitřku potrubí.

Specifikace
• Konektivita – Wi-Fi, Bluetooth

• Délka – 14.2" (35,6 cm).

• Šířka – 6.5" (16,5 cm).

• Výška – 5" (12,8 cm).

• Displej – 5.7" LCD čitelný za denního světla.

• Rozlišení – 640 x 480 (VGA).

• Napájecí zdroj – 1 RIDGID 18V inovativní lithiový akumulátor nebo AC adaptér

• Audio – integrovaný mikrofon a reproduktor.

• Video – MPEG4 (H.264) 30 snímků/s

• Snímek – JPEG.

• Přenos – 1x USB flash disk (1 USB 8 GB součástí balení).

• Formát automatického záznamu – MPEG4 (H.264) variabilní snímkování

• IP třída – IP54 (bez akumulátorů a AC adaptéru).

• Software – SeeSnake HQ Software (je součástí balení). 

• Streamujte/zaznamenávejte na mobilní zařízení pomocí bezplatné aplikace HQx.

Katalogové 
č. Popis

Hmotnost

lb. kg

56808 Digitální záznamový monitor CS6x s Wi-Fi 3.6 1,6
57148 CS6x s 1 akumulátorem a 1 nabíječkou 7.4 3,4
47163 Systém SeeSnake MAX rM200A s 1x buben D2A,  

1x akumulátor a 1x nabíječka a AC adaptér, s monitorem 
CS6x a přepravním kufrem

39 18

Příslušenství

Katalogové 
č. Popis

Hmotnost

lb. kg

45368 AC adaptér akumulátoru, 230 V 1.4 0,6
43328 18 V 4,0 Ah inovativní lithiový akumulátor 2.0 0,7
43323 18 V 2,0 Ah inovativní lithiový akumulátor 1.0 0,5
43333 230V nabíječka inovativních lithiových akumulátorů 4.0 1,5

45433 Sada 2 18V 4,0Ah inovativních lithiových akumulátorů a  
1 nabíječka (230 V) 6.0 2,5

59323 Přepravní kufr CS6/CS6x 2.3 1,0
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