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M12  17 mm digitale compactinspectiecamera

Kenmerken

Levert beelden in hoge resolutie ■

60 mm / 2,4˝ hoge resolutie LCD kleurendisplay ■

Compact camerakopontwerp ( < 17 mm) ■

Lengte van de flexibele kabel 914 mm ■

Exclusieve digitale zoom (tot 200%) voor beter zicht ■

Unieke digitale verblindingsreductie voor beter zicht ■

3 LED’s voor optimale instelling van de helderheid ■

Ergonomische In-Line handgreep voor prettiger werken met één hand ■

Laadtijd slechts 30 minuten ■

Krachtige 1,5 Ah Li-Ion accu voor lange werkduur en hoge duurzaamheid ■

C12 IC  Art. nr. 4933 4110 70

Standaard toebehoren

1 x 12 V / 1,5 Ah Li-Ion accu, 30 min. lader, 914 mm kabel, transportkoffer

Spanning / Capaciteit accu 12 V / 1,5 Ah

Maat display 60 mm 

Optische zoom 2 x (10 standen)

Diameter camerakop Ø 17 mm

Lengte camerakabel 914 mm

Werktijd 15 uur

Gewicht, incl. kabel 0,82 kg

Ah

ndeenen)n))

M12  17 mm digitale compactinspectiecamera

Kenmerken

3,5˝ hoge resolutie LCD kleurendisplay ■

Video- en fotofunctie ■

Geluidsopnames voor analysedoeleinden, geïntegreerde microfoon en speaker ■

Mogelijkheid om beeld 180º te roteren ■

Inclusief 2 gigabyte SD geheugenkaart voor 7600 foto’s of ■

 90 minuten audio/video

4 x zoom, anti-reflectiefunctie ■

USB-poort voor downloaden van bestanden naar uw computer ■

Keuze uit 4 helderheidsniveaus ■

Werkduur 12 uur per accu-lading ■

C12 IC AV D  Art. nr. 4933 4166 70  

Standaard toebehoren

1 x 12 V / 1,5 Ah Li-Ion accu, 30 min. lader, 914 mm kabel, transportkoffer

Spanning / Capaciteit accu 12 V / 1,5 Ah

Maat display 88 mm

Optische zoom 4 x

Diameter camerakop Ø 17 mm

Lengte camerakabel 914 mm

Gewicht, incl. kabel 0,9 kg

M12  9,5 mm analoge compactinspectiecamera

Kenmerken

3,5˝ hoge resolutie LCD kleurendisplay ■

Video- en fotofunctie ■

Geluidsopnames voor analysedoeleinden, geïntegreerde microfoon en speaker ■

Mogelijkheid om beeld 180º te roteren ■

Inclusief 2 gigabyte SD geheugenkaart voor 12000 foto’s of  ■

90 minuten audio/video

4 x zoom, anti-reflectiefunctie ■

USB-poort voor downloaden van bestanden naar uw computer ■

Keuze uit 4 helderheidsniveaus ■

Werkduur 12 uur per accu-lading ■

C12 IC AV A  Art. nr. 4933 4166 75  

Standaard toebehoren

1 x 12 V / 1,5 Ah Li-Ion accu, 30 min. lader, 914 mm kabel, transportkoffer

Spanning / Capaciteit accu 12 V / 1,5 Ah

Maat display 88 mm

Optische zoom 4 x

Diameter camerakop Ø 9,5 mm

Lengte camerakabel 914 mm

Gewicht, incl. kabel 0,9 kg

5 Ah

M12 compactschietloodlaser

Kenmerken

Geschikt voor M12 accu (de eerste puntlaser op de markt die hiervan gebruik maakt)  ■

– hogere veelzijdigheid en flexibiliteit in combinatie met andere machines in de M12 serie

Hoge nauwkeurigheid met een nauwkeurigheidsniveau van 0,2 mm per meter ■

Zelfnivellerend voor hogere snelheid en uiterste precisie ■

Sterke magneten aan de achterzijde houden het laserschietlood stevig op z’n plaats op een metalen ondergrond ■

Zelfnivelleringsbereik van +/– 4 graden, de puntlaser knippert als de metingen buiten dit bereik vallen ■

Optimaal beschermd tegen binnendringen van vocht en stof (IP 54) ■

Rubberen bekleding voor betere grip en hogere duurzaamheid ■

Snel en gemakkelijk werken met één simpele druk op de knop  ■

(Aan / Uit)

C12 BL2 / 0 Art. nr. 4933 4162 40

Standaard toebehoren

Draagtas, geleverd zonder accu en zonder lader

Meetnauwkeurigheid +/– 0,2 mm/m

Laserklasse Klasse II 635 MW

Meetbereik 30 m

M12M12

M12M12

M12M12

M12M12

 NIEUW

 NIEUW

 NIEUW

  STEL UW EIGEN

 POWER
 PACK
 SAMEN

4933
4119 15


