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Термодетектор Bosch Gis 1000C 06159940L5 + Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 12V-15 12V 

Термодетектор Bosch Gis 1000C 06159940L5 + Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 12V-15
 - Термокамера с лесен потребителски интерфейс за интуитивно обслужване
- Бързо аклиматизиращ се датчик за точни измервания на температурата на помещението и относителната
влажност на въздуха
- Ярък светодиод за по-добри снимки при трудни светлинни условия 
- Захранване Dual Power, работа както с 10.8 V-LI акумулатор, така и със стандартни алкалинови батерии 
- Вградена камера за непосредствено документиране на измерените стойности в една фигура
- Лесна обмяна и интелигентно документиране на измерените стойност благодарение на приложението GIS
measure&document 
- Поддържа Android-уреди: смартфони и таблети от Android 4.0 / поддържани iOS-уреди: от iPhone 4S, iPad (от
3-то пок.), iPad Air (от 1-во пок.), iPad mini (от 1-во пок.)
- Свързване - през Bluetooth&trade; измерените стойности могат да се предават директно от мястото на
смартфон
 Окомплектован: 
- L-BOXX
- 12V батерия 
- Бързозарядно устройство 
- Кабел micro USB
 Характеристики: 
- Клас на лазера: 2.635 нм 
- Работен диапазон: 0.1-5 м 
- Измервателен диапазон: -40°C - +1000°C
- Работна температура: -10 &ndash; 50°C 
- Температура на съхранение: -20 &ndash; 70°C 
- Тип дисплей: TFT LCD 
- Размер на дисплея: 2.8\"
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- Точност на измерване IR: ±1.0°C
- Резолюция: 0.1°C
- Точност на измерване на относителната влажност на въздуха: ± 2 % 
- Електрозахранване и продължителност на работа: 10.8 V LI(5h)/ 4 x 1,5 V/LR6 (AA)(3h) 
- Памет за изображения: > 200 
- Вид памет: Вътрешна памет
- Формат на файла изображение:.jpg
- Защита срещу удар: 1 м
- Предаване на данни: MicroUSB, Bluetooth&trade;, Bluetooth&trade; Smart
- Поддържани Android-инструменти: Смартфон от Android 4.0, Таблет от Android 4.0
- Поддържани iOS-инструменти: iPad (от 3-то пок.), iPad (от І пок.), iPad мини (от І пок.), от iPhone 4S
- Размер:ДxШxВ 13.6x8.9x21.4 см
- Тегло: 0.560 кг
 Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 12V-15 
 С най-късата конструкция 169мм в своя клас за оптимална работа, преди всичко при пробиване и завинтване
над главата и на тесни места 
- Професионална мощност: 2-степенният редуктор осигурява мощни 30 Nm при пробиване (до 19мм) и
завинтване (до 7мм) 
- Пълноценен 10мм патронник Auto-Lock 
- Уникална литиево-йонна технология Premium на Bosch за 400 % по-голяма експлоатационна продължителност
и ненадминат ресурс на акумулатора 
- Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP) на Bosch: предпазва акумулатора от претоварване,
прегряване и дълбоко разреждане 
- Практичен индикатор на нивото на зареждане на акумулатора с 3 светодиода 
- Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона и на тъмни места 
- Спирачка на мотора за прецизна работа при серийно завинтване 
- Bosch Hyper Charge: благодарение на бързото зареждане след половината от времето на зареждане
акумулаторите са вече заредени до 75 % 
- Без Memory-ефект: независимо от заредеността акумулаторът може да се зарежда по всяко време, без да се
повредят клетките
 Функции:
- Много скоростна;
- Ляво и дясно въртене;
- Auto-Lock;
- Electronic;
- Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие;
- Светлина(led);
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 12 V
- Капацитет на акумулатора: 2.0Ah
- Въртящ момент(лек случай): 13 Nm
- Максимален въртящ момент: 30 Nm
- Захват на патронника: 1/10 мм
- Обороти на празен ход 1/2скорост :  0-350/1300 r/min-1;
- Сепени на въртящия момент: 20+1
- Диаметър на винта(max): 7 мм
- Диаметър на отвор в дърво/стомана(max): 19/10 мм
- Време за зареждане: 60мин
- Тегло: 0.950 кг
 - Гаранция: 3 години след регистрация на:https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do 
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- Производител: Robert Bosch Германия
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