
micro CA-150 VIZSGÁLÓKAMERA

A RIDGID micro CA-150 vizsgálókamera a nehezebben hozzáférhető helyeken is 
lehetővé teszi a részletes vizuális vizsgálatot.

• Kényelmesen tartható egy kézben is, így mozgatás közben is biztosan irányítható.
• A 3.5”-es, nagy kijelző segítségével a rejtett zugok is gyorsan átvizsgálhatóvá válnak.
• A sötétebb részeket is bevilágíthatja a vízálló kamerafej segítségével, amelyet 4 nagy fényerejű és 

szabályozható erősségű LED égővel szereltünk fel.
• Akár 20 képet is tárolhat belső memóriájában, melyeket később újra lejátszhat.

ÚJ

ÉLETHOSSZIG TARTÓ 
GARANCIA

A garancia a készülék anyag- és 
gyártáshibáira vonatkozik.

MOSTANTÓL A  
VIZSGÁLATOK 

SORÁN KÉSZÍTETT KÉPEK  
RÖGZÍTÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGE IS ADOTT!

További részletekért látogasson 
el a RIDGID.com/warranty oldalra 

 



Képernyő/Kijelző 3.5’ (90 mm) színes LCD
  320x240-es felbontással

Kamerafej Alumínium, 17mm-es
Megvilágítás 4 db. szabályozható erősségű LED
Kábelhossz 3’ (0.9 m) (opcionális hosszabbítókkal 

  30'-re (9m) hosszabbítható)
Saját memória 20 kép
Visszajátszhatóság Kizárólag a képernyőn
Vízállóképesség A kamerafej és kábel 10’ (3m) mélységig

  (amennyiben az összeszerelés megfelelő módon történik)
Energiaforrás Elemek (4 x ”AA”)
Tartozékok Tükör, Horog és Mágnes
Tömeg 5.5 font (2.5kg)
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LEÍRÁS

FORGALMAZÓ
RIDGID® fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa termékeinek technikai 
tulajdonságait értesítés, vagy a nyomtatott dokumentumok változtatása 
nélkül. A teljes RidgeTool termékkínálat megtekintéséhez kérjük böngéssze a 
RIDGID® katalógust, vagy a RIDGID.com weblapot.

© 2017, RIDGID®, Inc. Az Emerson és RIDGID logók az Emerson Electric 
Co.vagy a RIDGID®, Inc védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. 
Bármely más kereskedelmi védjegy a tulajdonos cégek védjegye.

Ridge Tool Europe N.V.
Industriezone Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
ridgid.ee@emerson.com
RIDGID.com

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ
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CIKKSZÁM Leírás TÖMEG KG

36848 micro CA-150 vizsgálókamera 2.5
37103 17 mm-es kamerafej (cserealkatrész) 0.3
37108 Univerzális hosszabbító 3’ hosszúságú kábelhez 0.3
37113 Univerzális hosszabbító 6’ hosszúságú kábelhez 0.86
37093 6 mm-es kamerafej 4 m hosszú kábellel* 0.4
37098 6 mm-es kamerafej 1 m hosszú kábellel* 0.1

* beleértve a tartozékokat is


