
NOVINKA

DIGITÁLNE ZÁZNAMOVÉ MONITORY S WI-FI

RIDGID® SeeSnake® CS6x Versa™ je flexibilné a efektívne riešenie pre inšpekcie potrubných vedení. 
CS6x Versa pracuje so všetkými kamerovými cievkami SeeSnake a ľahko sa pripojí k cievkam série 
Compact. Rám prístroja umožňuje naklopenie monitora do optimálneho zobrazovacieho uhla a 
rýchloupínací držiak umožňuje, aby bol monitor umiestnený vo vysokej alebo nízkej zobrazovacej 
úrovni, aby vyhovoval všetkým podmienkam na pracovisku.

POHODLNÝ, VŠESTRANNÝ SYSTÉM PREZERANIA
• Vytvorte optimálny pozorovací uhol pre vašu inšpekciu a s 

použitím cievky rady Compact pre pracovný postup "všetko v 
jednom".

VYLEPŠENÉ WI-FI PRIPOJENIE
• Streamujte alebo zaznamenávajte inšpekcie do zariadenia 

iOS alebo Android s bezplatnou aplikáciou HQx Live.

PROFESIONÁLNE INŠPEKČNÉ PROTOKOLY
• Nahrajte obrázky a videá na USB disk a doručte ich 

zákazníkom priamo z pracoviska.

HQ SOFTWARE PRE PC
• Úprava, archivácia a doručovanie inšpekčných protokolov 

prostredníctvom tlače, e-mailu, YouTube™ a ďalších.



ÚDAJE PRE OBJEDNANIE:

Katalog. č. Model. č. Popis
Hmotnosť

lb kg

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

65163 CS6x VERSA s 1 batériou a 1 nabíjačkou 8.7 3,9

TECHNICKÉ ÚDAJE:
CS6x VERSA

Hmotnosť (bez batérie) 2.2 kg (4.9 lb)
Rozmery (D × Š × H) 332 × 233 × 309 mm (13.1” × 9.2” × 12.2”)
Zdroj napájania 18 V inovatívna lítiová batéria alebo sieťový adaptér
Prevádzková teplota -10°C až 50°C (14°F až 122°F)
Displej 145 mm (5.7") farebný LCD
Formát videa MPEG4 (H.264) 30 FPS
Formát autolog MPEG4 (H.264) variabilná snímková frekvencia
PhotoTalk™ MPEG4 (H.264) jeden snímok so zvukom
Formát snímkov JPEG
Ozvučenie Integrovaný mikrofón a reproduktor
Prenos dát USB disk
Stupeň krytia IP 5 (okrem batérií a sieťového adaptéra)

Kat. č.: 64943

VEDELI STE, ŽE…
Všestrannosť je kľúčové 
slovo pre CS6xVERSA. 
Jedinečné prevedenie 
umožňuje prispôsobiť 
zobrazovací uhol 
monitora, buď ako 
samostatný stojan alebo 
zabudovaný v
dokovacej stanici 
Compact série.

Bližšie informácie  
nájdete na adrese

RIDGID.com/warranty
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ZÁRUKA

Na vady materiálu a 
výrobné vady

RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez 
upozornenia alebo úpravy dokumentácie.
Pre kompletný sortiment produktov Ridge Tool si pozrite Katalóg nástrojov 
RIDGID® alebo navštívte stránku RIDGID.com.
© 2019, 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.

DISTRIBÚTORZaregistrujte svoj nástroj na
RIDGID Link™ App ZOSTAŇME V KONTAKTE  •  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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Nipo s.r.o.


