
• Jednoduchý záznam statických snímkov a videa pri poruchách na ťažko prístupných miestach.
• Pripojenie k mobilným zariadeniam k živému zobrazovaniu na ďalšom monitore a okamžité zdieľanie súborov 
 snímkov a videa.
• Komfortné, ergonomické prevedenie rukoväti, veľký displej, najlepšia kvalita obrazu vo svojej triede a jednoducho
 použiteľné rozhranie.
• Osvetlenie tmavých priestorov štyrmi jasnými LED diódami na robustnej hliníkovej kamerovej hlave a 90 cm dlhom
 kábli (s možnosťou predĺženia predlžovacími káblami až do 9 m).
• Bezdrôtový záznam zvuku komentovaných video inšpekcií s náhlavnou súpravou Bluetooth™.
• RIDGID VIEW aplikácia pre iOS™ a Android™ zdarma

Nová micro CA-330 inšpekčná kamera s Wi-Fi™ and Bluetooth™
pre okamžité zdieľanie snímkov / videa a následné prehliadanie na ďalšom 
monitore!

Stiahnite si zdarma 
aplikáciu RIDGID VIEW!

NOVÁ !
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Spoločnosť RIDGID® si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácii našich
produktov bez upozornenia alebo zmeny v literatúre. Úplný sortiment výrobkov
RIDGID® nájdete v katalógu spoločnosti RIDGID® alebo na stránke
www.RIDGID.com.

© 2016, 2016, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné
známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. 
Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

DISTRIBÚTOR

Súčasťou balenia v cene: micro CA-330 so 17 mm kamerovou 
hlavou, batéria,nabíjačka, USB kábel, háčik, magnet a zrkadlo, 
RCA kábel, s ieťový adaptér, slúchadlá s mikrofónom, s 4 GB 
SD karta.

TIEŽ K DISPOZÍCII OD RIDGID:

ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Najlepšia inšpekčná kamera je teraz ešte lepšia! Získajte dokonalý prehľad v ťažko prístupných 
miestach, na viacerých monitoroch a okamžite zdieľajte inšpekčné snímky a videá vašim
mobilom alebo tabletom!

Displej ............................................................. 3,5” farebný TFT
Priemer kamerovej hlavy .............................. 17 mm, so 4 LED s nastaviteľným jasom 
Káblový dosah ............................................... 90 cm (rozšíriteľný až do 9 m s použitím predlžovacích káblov
......................................................................... tiež kompatibilný s RIDGID microDrain, microReel a nanoReel)
Obrázky / Video ............................................. JPG: 640 x 480, MP4: 320 x 240
Wi-Fi / Bluetooth dosah ............................... 9 m / 5 m
Externá pamäť ............................................... SD karta do 32 GB
Napájanie ....................................................... Dobíjací 3,7 V Li-Ion akumulátor, alebo sieťový adaptér 
                                                                  Digital 5 V, 1,5 A
Zväčšenie / Video výstup ............................. 2 x / PAL & NTSC

Stiahnite si zdarma našu 
aplikáciu RIDGID VIEW!

Navštívte www.RIDGID.com pre ďalšie príslušenstvo.

micro CA-330

OBJ.
Č.

POPIS
HMOTNOST

KG

49628 micro CA-330 Inšpekčná kamera 2.5
37108 Káblové predĺženie 90 cm 0.3
37113 Káblové predĺženie 180 cm 0.7
37098 6 mm kamerová hlava s káblom 1 m 0.1
37093 6 mm kamerová hlava s káblom 4 m 0.4

- 2,4” farebný displej LCD
- 17 mm kamerová hlava
 w / 4x LED
- 120 cm káblový dosah
 (nejde predĺžiť)
- 180° natáčanie obrazu
- 4 x AA batérie
 (súčasťou balenia)

Obj. č. 40043

- 3,5” farebný displej LCD
- 17 mm kamerová hlava
 w / 4x LED
- 90 cm káblový dosah
 (možno predĺžiť až do 9 m)
- 4 x 90° natáčanie obrazu
- 4 x AA batérie
 (súčasťou balenia)

Obj. č. 36738

- Rovnaká ako
 inšpekčná kamera 
 micro CA-330, 
 ale bez Wi-Fi ™ a 
 Bluetooth ™.

Obj. č. 40613
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