Sistema de Diagnóstico Visual
& Localização

Monitor CS1000
Monitor e Gravador Digital

O CS1000 unidade de controle de câmera é um monitor de uso interno que lhe permite gravar
digitalmente e informar sobre suas inspeções no campo. Com o CS1000, você tem a flexibilidade que
precisa para tirar o máximo proveito da tecnologia de gravação digital.

Características
• Leitor de escrita: Capacidade de gerar e entregar um relatório completo no site com imagens e
descrições e mapas da inspeção realizada.
• Monitor de 12,1”: Permite uma perfeita visibilidade em ambientes com alta luminosidade.
• Três Modos de Gravação: Permite tirar fotos digitais, vídeo tela cheia e um formato de vídeo comprimido
chamado de auto-log (para arquivos menores de vídeo).
• Teclado Integrado: Utilizado para fazer anotações e armazenar informações sobre a inspeção e
atendimento ao cliente.
• Integração de Softwares Com o SeeSnake HQ e RIDGIDConnect.com permite que você envie seus
relatórios com uma ampla variedade de formatos/extensões de vídeo on-line para DVD.

Especificações
• Largura: 14.3" (36.3 cm)
• Comprimento: 11.9" (30.2 cm)
• Altura: 12.4" (31.5cm)
• Monitor: 12.1" LCD
• Resolucão: 640 x 480
• Alimentação: 1 ou 2 Baterias de 18V Íons de Lítio ou AC Plug (115V)
• Audio: Integrado e microfone/gravador de voz
• Video: AVI 20FPS - 720 x 480 NTSC
• Imagem: JPG - 720 x 480
Saída: USB Thumb Drive

Com o SeeSnake® HQ Instalado Software para notebook (Incluído)
Edita Videos e imagens, grava DVDs, prepara relatórios, publica, edita e compartilha online via
RIDGIDConnect.com

Peso
No. Catálogo

Descrição

32603

CS1000 Monitor e gravador Digital

32608

CS1000 Monitor e gravador Digital com 2 baterias e um carregador

32648

Kit 2 Baterias e Carregador

32743

Bateria de 18V Li-ion (2-2ah)

27958

Carregador de Bateria de 18V Li-ion

Libra

Kg
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