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DIGITÁLNÍ ZÁZNAMOVÉ MONITORY S WI-FI

RIDGID® SeeSnake® CS6x Versa™ je flexibilní a efektivní řešení pro inspekce potrubních vedení. CS6x 
Versa pracuje se všemi kamerovými cívkami SeeSnake a snadno se připojí k cívkám série Compact. 
Rám přístroje umožňuje naklopení monitoru do optimálního zobrazovacího úhlu a rychloupínací držák 
umožňuje, aby byl monitor umístěn ve vysoké nebo nízké zobrazovací úrovni, aby vyhovoval všem 
podmínkám na pracovišti.

POHODLNÝ, VŠESTRANNÝ SYSTÉM PROHLÍŽENÍ
• Vytvořte optimální pozorovací úhel pro vaši inspekci a 

s použitím cívky řady Compact pro pracovní postup "vše v 
jednom".

VYLEPŠENÉ WI-FI PŘIPOJENÍ
• Streamujte nebo zaznamenávejte inspekce do zařízení iOS 

nebo Android s bezplatnou aplikací HQx Live.

PROFESIONÁLNÍ INSPEKČNÍ PROTOKOLY
• Nahrejte obrázky a videa na USB disk a doručte je 

zákazníkům přímo z pracoviště.

HQ SOFTWARE PRO PC
• Úprava, archivace a doručování inspekčních protokolů 

prostřednictvím tisku, e-mailu, YouTube™ a dalších.



ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ:

Katalog. č. Model. č. Popis
Hmotnost

lb kg

64943 CS6x VERSA Digitální záznamový monitor s Wi-Fi 4.9 2,2

65163 CS6x VERSA s 1 baterií a 1 nabíječkou 8.7 3,9

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
CS6x VERSA

Hmotnost (bez baterie) 2.2 kg (4.9 lb)
Rozměry (D × Š × H) 332 × 233 × 309 mm (13.1” × 9.2” × 12.2”)
Zdroj napájení 18 V inovativní lithiová baterie nebo síťový adaptér
Provozní teplota -10°C až 50°C (14°F až 122°F)
Displej 145 mm (5.7") barevný LCD
Formát videa MPEG4 (H.264) 30 FPS
Formát autolog MPEG4 (H.264) variabilní snímková frekvence
PhotoTalk™ MPEG4 (H.264) jeden snímek se zvukem
Formát snímků JPEG
Ozvučení Integrovaný mikrofon a reproduktor
Přenos dat USB disk
Stupeň krytí IP 5 (kromě batérií a síťového adaptéru)

Kat. č.: 64943

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
Všestrannost je klíčové 
slovo pro CS6xVERSA.
Jedinečné provedení 
umožňuje přizpůsobit 
zobrazovací úhel 
monitoru, buď jako 
samostatný stojan nebo 
zabudovaný v dokovací 
stanici Compact série.

Bližší informace  
naleznete na adrese

RIDGID.com/warranty
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DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

Na vady materiálu a 
výrobní vady

RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejích produktů bez 
předchozího upozornění nebo změny dokumentace.
Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® 
Tool 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.

DODAVATELZaregistrujte svůj nástroj
RIDGID Link™ App ZŮSTAŇME V KONTAKTU  •  RIDGID.EU/SIGNUP

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

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