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Акумулаторна термокамера Bosch Gtc 400 C 06159940L2 + Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 12V-15 

Акумулаторна термокамера Bosch Gtc 400 C 06159940L2 + Акумулаторен пробивен винтоверт Bosch GSR 12V-15
 - Акумулаторна термокамера Bosch Gtc 400 C е лесна а използване с ясни, лесни за разчитане
термоизображения за въведение с лекота в света на термографията
- Лесна ориентация за местоположението на измерените стойности чрез вградената камера, която генерира
видимо изображение с наслояване на термоизображението
- Лесно документиране и бърз обмен на данни с използване на приложението Bosch Measuring Master
- По-голяма гъвкавост благодарение на Dual Power Source: може да се използва с 12 V литиево-йонна
акумулаторна батерия или със стандартни алкални батерии
- Инфрачервен сензор с 19 200 измервателни пиксели (160 x 120) за подробно, информативно термично
изобразяване
- Идентифицирайте незабавно прегрелите компоненти в електрическите инсталации &ndash; като извършвате
ефективно тестване на системата, прегледи и поддържане
- Определете мястото на подподовите отоплителни системи, отоплителните елементи и отоплителните тръби за
лесна проверка, че те работят както трябва
 Окомплектовка: 
- 1 x акумулаторна батерия 12V 
- L-BOXX  
- Бързозарядно устройство 
- Кабел micro USB
 Функции: 
- Аларма, мин./макс.
- Автоматична скала / ръчна скала
- Функция редактиране
- Наслагване на изображения
- Функция картина в картината
- Вградена цифрова камера
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- Регулираща се емисионна степен
- Автоматично маркиране на гореща и студена точка
 Характеристики: 
- Работен диапазон: 0 м
- Измервателен диапазон: -10°C - +400°C
- Работна температура: -10 &ndash; 45°C 
- Температура на съхранение: -20 &ndash; 70°C 
- Тип дисплей: TFT LCD 
- Размер на дисплея: 3.5\"
- Точност на измерване IR: ±3.0°C
- Резолюция: 0.1°C
- Термична чувствителност (NETD): - Размер на IR-датчик: 160x120 px
- Електрозахранване и продължителност на работа: 4 x 1.5 V LR6 (AA), 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V 
- Памет за изображения: > 500 
- Вид памет: Вътрешна памет
- Формат на файла изображение:.jpg
- Защита срещу прах и водни пръски: IP 53
- Предаване на данни: MicroUSB, Wi-Fi
- Поддържани Android-инструменти: Смартфон от Android 4.3, Таблет от Android 4.3
- Поддържани iOS-инструменти: iPad (от 3-то пок.), iPad (от І пок.), iPad мини (от І пок.), от iPhone 4S
- Тегло: 0.50 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
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- 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 
- Производител: Robert Bosch Германия
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