Sistema de Diagnóstico Visual
& Localização

micro CA-300
Câmera de Inspeção Visual

®

See it. Find it. Solve it.
Veja, Encontre e Resolva.
Visualização facilitada com a nova micro CA-300 câmera de inspeção visual da RIDGID®, a evolução da
câmera de inspeção microEXPLORER®.
Registre com facilidade imagens fixas e vídeos de problemas em locais de difícil acesso. O design
anatômico tipo cabo de pistola, a tela ampla e a cabeça da câmera em Alumínio anodizado e reforçado com
quatro LEDs brilhantes facilitando a detecção e o diagnóstico no local inacessível.
Obtenha a visualização perfeita com as funções avançadas como a rotação de imagem e o zoom digital.

Especificações
• Tela................................3,5" (90 mm) TFT colorido
• Diâmetro da câmera....... 0,7" / (17 mm) LCD (320x240 de resolução)
• Iluminação..................... 4 LEDs reguláveis
• Alcance do cabo............ 1 metro (Expansível até 10 m com a extenção opcional, também
compatível com o microDrain, o microReel e o nanoReel N85S)
• Imagens.........................JPG - Bom (640x480), Otimizada (1024x768), Excelente (1600x1200)
• Vídeo............................. AVI - Bom (320x240), Excelente (640x480)
• Memória externa............ Cartão SD de até 32 GB (cartão SD de 4GB já incluído)
• Fonte de alimentação..... Bateria 3,7V Li-Ion recarregável
• Autonomia de bateria..... 3 horas

Inclui: micro CA-300 com gerador de imagens 17 mm, bateria, carregador, cabo USB, gancho, acessórios
magnetizados e espelho, cabo RCA, adaptador CA, fones de ouvido e microfone, cartão SD de 4GB.

Cabeça do gerador de imagens
em Alumínio com 4 LEDs super
brilhantes

Cabeças do gerador de imagens
intercambiáveis, compatíveis com microDrain,
microReel e nanoReel

Especificações
Peso
No. Catálogo
37888
37103
37108
37113
37083
37098
37093

Descrição
Câmera de inspeção micro CA-300
Reposição da cabeça da camêra 17 mm
Extensão de Cabo Universal 1 metro (3’)
Extensão de Cabo Universal 2 metros (6’)
Bateria 3,7V Li-Ion
Cabeça da câmera de 6mm e cabo de 1 metro
Cabeça da câmera de 6mm (3’) e cabo de 4 metros
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