#GIC 120 C

Camera de inspectie Bosch GIC 120C L-Boxx
GIC 120 C

257.3100
price w/ VAT

Dear ,
Thank you!

257.3100
price w/o VAT

VAT
rate

#GIC 120 C

Product Details
Camera de inspectie Bosch GIC 120 C
• Inspecție și documentare confortabilă a locurilor greu accesibile
• Funcţia „Up is Up“™ oferă utilizatorului o orientare optimă prin
rotirea automată a imaginii
• Transmiterea imaginilor şi clipurilor video direct prin cablul
micro-USB sau cardul microSD pentru documentarea zonelor
critice
• Dual power source: Alimentarea este posibilă atât cu un
acumulator de 10,8 V-LI, cât şi cu baterii alcaline standard
• Tehnologie Quick Connector pentru înlocuirea simplă și rapidă a
cablului camerei și depozitarea compactă a aparatului
• Carcasă compactă cu ergonomie perfecționată – pentru o foarte
bună manevrare în orice situație
• Zoom digital identificarea detaliilor
• Cablul camerei lung de 120 cm pentru un bai bun acces la zonele
cu probleme
• LED puternic pentru iluminarea locurilor întunecate
Lista fluide acceptate:
• Ulei de transmisie
• Ulei de motor
• Antigel
• Benzina
• Motorina
• Lichide de aschiere
• WD40 (lubrefiant & anti umezeala)
• Emulsii lubrefiante
• Vaseline
• Lichide curatire uz general (ex.: Axion, etc)
• Lichide curatire frane
• Lichid de frana
• Glicol (lichid lubrefiant frigidere si congelatoare)
Aplicatii:
• Electricieni: Vizionare in interior cutii de comanda, in spatele
peretilor, in goluri din perete, trasee electrice
• HVAC: Vizionare in interiorul tevilor pt a gasi obstacole,
fisuri. Gasire tevi in spatele tavanelor suspendate.
• Instalatori: Gasire locuri infundare in tevi si
scurgeri. Identificare neetanseitati la jonctiunea dintre tevi.
• Mecanici auto: Vizionare sub capota sau in zone greu accesibile
(intre motor si caroserie). In interiorul pompei hidraulice
Specificatii tehnice
Cod comanda

0601241200

Cod de bare (EAN)

3165140817929

Greutate

2.0000

Tensiunea alimentare

10.8 V
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Product Specifications
Specificatii tehnice
Cod comanda
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Cod de bare (EAN)
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Greutate

2.0000
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