
		Vodě odolná klávesnice a plnohodnotný protokolovací software umožňují rychlé a efektivní reporty z pracoviště
		Integrovaná Wi-Fi a Bluetooth umožňuje živé inspekční streamování na iOS® nebo AndroidTM zařízení s bezplatnou aplikací  

 HQx® Live, nebo na zařízení Windows pomocí softwaru SeeSnake HQ
		Odolný 128 GB interní SSD disk poskytuje dostatečné úložiště pro více zakázek
		Dva USB porty umožňují vytvoření až dvou kopií zakázek najednou
		Podporuje tlačné kamerové kabely SeeSnake s technologií TruSense® pro vynikající kvalitu obrazu a cenná data o potrubním  

 prostředí
		Integrovaný systém GPS umožňuje geograficky odkazovat na média, když je k dispozici signál GPS

NOVINKA

RIDGID® SeeSnake® CS65XR je výkonné řešení, typu vše v jednom pro tvorbu protokolů a reportů 
z diagnostiky a revizí potrubních rozvodů. Sestrojeno na časem prověřené platformě monitoru 
SeeSnake® CS65x. Nový CS65XR se nyní může pochlubit ostrým, vysokým rozlišením XGA 1024 × 768 
a displejem se skvělou viditelností za denního světla pro vynikajíci prohlížení na pracovišti.

Digitální protokolovací 
monitor s Wi-Fi
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DISTRIBUTOR

Společnost RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikací svých 
vyrobků bez předchozího oznámení či změny dokumentace. Kompletní nabídku 
produktové řady naleznete v katalogu RIDGID® nebo na stránkách RIDGID.com.

© 2020, 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.
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Hmotnost (bez baterie).................... 4,4 kg (9,7 lb) 
Rozměry (DxŠxV).............................. 406 x 319 x 242 mm (16” x 12.5” x 9.5”)
Displej...............................................162 mm (6.4 in) barevný LCD
Rozlišení displeje.............................1024 × 768 (XGA)
Zdroj napájení..................................18 V nabíjecí lithiová baterie nebo síťový adaptér
Přenos dat........................................ USB disk nebo Wi-Fi přes aplikaci HQx® Live nebo SeeSnake HQ®
Formát snímků................................. JPG
PhotoTalk™....................................... Jediný obrázek MPEG4 (H.264) se zvukovým komentářem
Formát videa.................................... MPEG4 (H.264)
Formát autolog................................. MPEG4 (H.264) vysoce komprimovaný formát použitím
...........................................................prostorově úsporné snímkové frekvence optimalizované pro
................................... .......................potrubní inspekces
Ozvučení........................................... Integrovaný mikrofon a reproduktor
Provozní teplota............................... -10°C až 50°C (14°F až 122°F)
Skladovací teplota........................... -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Dokovatelný ke kamerové cívce SeeSnake Max™ 
rM200 pro snadný transport

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ

Kat. číslo Popis
Hmotnost

kg lb

68768 CS65XR Digitální protokolovací monitor s Wi-Fi 4.4 9.7

69958 CS65XR  se 2 bateriemi a 1 nabíjecí sadou 11.0 25.0

Vyhledejte další informace na HQx Live

ZŮSTAŇME V KONTAKTU • RIDGID.EU/SIGNUP

Zaregistrujte svůj 
nástroj na RIDGID 

LinkTM App

Digitální protokolovací 
monitor s Wi-Fi

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
Ve vztahu na vady materiálu

a výrobní vady

upane
Nové razítko


