
		Vode odolná klávesnica a plnohodnotný protokolovací softvér umožňujú rýchle a efektívne reporty z pracoviska
		Integrovaná Wi-Fi a Bluetooth umožňuje živé inšpekčné streamovanie na iOS® alebo AndroidTM zariadenia s bezplatnou   

 aplikáciou HQx® Live, alebo na zariadení Windows pomocou softvéru SeeSnake HQ
		Odolný 128 GB interný SSD disk poskytuje dostatočné úložisko pre viac zákaziek
		Dva USB porty umožňujú vytvorenie až dvoch kópií zákaziek naraz
		Podporuje tlačné kamerové káble SeeSnake s technológiou TruSense® pre vynikajúcu kvalitu obrazu a cenné dáta o potrubnom   

 prostredí
		Integrovaný systém GPS umožňuje geograficky odkazovať na médiá, keď je k dispozícii signál GPS

NOVINKA

RIDGID® SeeSnake® CS65XR je výkonné riešenie, typu všetko v jednom pre tvorbu protokolov a
reportov z diagnostiky a revízií potrubných rozvodov. Zostrojené na časom preverenej platforme 
monitora SeeSnake® CS65x. Nový CS65XR sa teraz môže pochváliť ostrým, vysokým rozlíšením
XGA 1024 × 768 a displejom so skvelou viditeľnosťou za denného svetla pre vynikajúce prezeranie
na pracovisku.

Digitálny protokolovací
monitor s Wi-Fi
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DISTRIBÚTOR

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 RIDGID.com.

© 2020, 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.
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Hmotnosť (bez batérie).................... 4,4 kg (9,7 lb) 
Rozmery (DxŠxV)............................. 406 x 319 x 242 mm (16” x 12.5” x 9.5”)
Displej.............................................. 162 mm (6.4 in) farebný LCD
Rozlíšenie displeja........................... 1024 × 768 (XGA)
Zdroj napájania................................ 8 V nabíjateľná lítiová batéria alebo sieťový adaptér
Prenos dát........................................ USB disk alebo Wi-Fi cez aplikáciu HQx® Live alebo SeeSnake HQ®
Formát snímkov................................ JPG
PhotoTalk™...................................... Jediný obrázok MPEG4 (H.264) so zvukovým komentárom
Formát videa.................................... MPEG4 (H.264)
Formát autolog................................. MPEG4 (H.264) vysoko komprimovaný formát použitím
...........................................................priestorovo úspornej snímkovej frekvencie 
................................... .......................optimalizovanej pre potrubné inšpekcie
Ozvučenie......................................... Integrovaný mikrofón a reproduktor
Prevádzková teplota......................... -10°C až 50°C (14°F až 122°F)
Skladovacia teplota......................... -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Dokovateľný ku kamerovej cievke
SeeSnake Max ™ RM200 pre ľahký transport

ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo Popis
Hmotnosť

kg lb

68768 CS65XR Digitálny protokolovací monitor s Wi-Fi 4.4 9.7

69958 CS65XR  s 2 batériami a 1 nabíjacou sadou 11.0 25.0

Vyhľadajte ďalšie informácie na HQx Live

ZOSTAŇME V KONTAKTE • RIDGID.EU/SIGNUP

Zaregistrujte svoj 
nástroj na RIDGID 

LinkTM App

Digitálny protokolovací
monitor s Wi-Fi

DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
Vo vzťahu na vady materiálu

a výrobné vady

upane
Nové razítko


