
Micro CA-300 Digitale Inspectiecamera

Met de RIDGID Micro CA-300 camera kan u gemakkelijk problemen opsporen en docu-
menteren. Het toestel neemt beelden en video's op en heeft eveneens een ingebouwde
microfoon en luidspreker voor geluid. Zeer gebruiksvriendelijk: het beeld kan 360° ge-
draaid worden en het toestel heeft een uitgebreide digitale zoomfunctie om grondig te
kunnen inspecteren. Het wordt geleverd met een sterke aluminium camerakop met 4
heldere LED's voor een betere belichting en een perfecte beeldkwaliteit. Er wordt even-
eens een herlaadbare Li-Ion batterij bijgeleverd, die ook gebruikt kan worden met de
microExplorer, en een AC adapter 230 V is ook beschikbaar om op netspanning te werken.

Eigenschappen

Laden met USB, Video-out PAL & NTSC, SD kaart om gegevens te bewaren: Ondersteunt
alle SD-kaarten tot 32 GB. Een 4 GB kaart is inbegrepen in het standaardaanbod.360°
beeldrotatie (in blokken van 90°): Krijg snel verticale beelden voor een betere analyse van
het probleem zonder tijd en energie te verliezen met het juist positioneren van de camera-
kop. 6 mm camerakoppen: Twee nieuwe 6 mm camerakoppen ( met 1 meter en 4 meter
kabel, met elk 4 LED's) zijn nu beschikbaar voor de micro CA-300, micro CA-100 en voor-
gaande modellen van de RIDGID® hand-held inspectiecamera's. Digitale zoomfunctie:
Om nog meer details te kunnen bekijken en analyseren. AC adapter 230V: Gebruik de AC
adapter 230 V om de micro CA-300 te gebruiken tijdens lange inspecties of wanneer de
batterij leeg is. Ingebouwde recorder: Voeg rechtstreeks gesproken nota's en commen-
taren toe aan uw inspectieverslagen met de geïntegreerde luidspreker / microfoon of de
inbegrepen headset / microfoon. Intern geheugen van 235 MB: Geen SD-kaart?. Geen
probleem! De micro CA-300 heeft een intern geheugen van 235 MB waarmee ± 2000
foto's en ± 30 minuten video kan opgeslagen worden.

Bestelnummer: RG4140613.
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