Launch Package - GIC 120 /C Professional

GIC 120 /C Professional

GIC 120 Professional – Компактен уред за лесно и бързо извършване на контролни прегледи
GIC 120 C Professional – Удобно проверяване и документиране на трудно достъпни места
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GIC 120 /C Professional

Информация за GIC 120 Prof.
“Compass View” дава на ползвателя
възможност за непрекъснато и
оптимално ориентиране

Дигитален зум за по-добро
разпознаване на детайлите

2.7” цветен дисплей за
цялостен поглед

Малка 8.5mm глава на камерата за
подобрен достъп

Черно-бяла функция за по-добър
контраст при затруднена видимост

Ярък светодиод (2x пъти по силен от
досегашната 9.5mm камера) за
осветяване на тъмни места

Quick Connector технология за лесна
и бърза смяна на кабела на камерата и
компактно съхранение на уреда

Компактен корпус с подобрена
ергономичност - за отлична работа
във всички положения
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GIC 120 /C Professional

Информация за клавиатурата на GIC 120 Prof.

Ярка LED светлина за
осветяване на тъмни места

Зум за по-добро
разпознаване на детайлите

Черно-бяла функция за подобър контраст
При продължително
натискане, активирате
функцията Compass View

Power Tools
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GIC 120 /C Professional

Информация за GIC 120 C Prof.
Дигитален зум за по-добро
разпознаване на детайлите
Ярък светодиод (2x пъти по
силен от досегашната 9.5mm
камера) за осветяване на
тъмни места
Голям 3.5” дисплей за цялостен
поглед

Quick Connector технология за лесна
и бърза смяна на кабела на камерата и
компактно съхранение на уреда

Power Tools
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Предаване на изображения и видео
директно чрез Micro-USB-кабел или
MicroSD-карта за документиране на
критични зони
„Up is Up“™ функция предлага на
потребителя оптимално
ориентиране чрез автоматична
ротация на изображението
Малка 8.5mm глава на камерата за
подобрен достъп

Два захранващи източника:
10.8V акумулаторна батерия или
4x AA батерии

GIC 120 /C Professional

Настройки за GIC 120 C Prof.
Черно-бяла
функция
Дата и Час

Таймер за подсветка
на дисплея

Яркост на
подсветката на
дисплея
Време за изключване
Свободно пространство

Езиково-неутралното и интуитивно настройване, позволяват
на потребителя да сменя различните настройки без никакви
затруднения.
Power Tools
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GIC 120 /C Professional

Галерията на GIC 120 C Prof.

В галерията, потребителят може да види снимките и видеата,
които са запазени на устройството с помощта на меките бутони.

Power Tools

6

Department | 02/2015 | © Robert Bosch GmbH 2014. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in
the event of applications for industrial property rights.

GIC 120 /C Professional

Информация за клавиатурата на GIC 120 C Prof.
Мек бутон, например за
превключване между
режим снимки и режим
камера

Мек бутон, например за
преглед на галерията или
влизане в настройките чрез
продължително натискане.

Ярка LED светлина за
осветяване на тъмни места

“Up is Up” ™ функцията
може да бъде пускана и
спирана.

Запазете снимки и видео за
документиране.
В галерията, този бутон се
използва за стартиране на
посоченото видео.
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Зум за по-добро
разпознаване на детайлите

GIC 120 /C Professional

Два захранващи източника за GIC 120 C Prof.
10.8V акумулаторна батерия
 Пасва на синята Bosch 10.8V фамилия

Адаптор за алкални батерии
 Може да се закупи и като консулматив!
 НЕ Е съвместима с електроинструментите на
Bosch, само с измервателната техника
Предимства на адаптора за алкални батерии

Потребителят може лесно да продължи работа, когато 10.8V акумулаторна батерия се разреди, чрез използването на адаптора за 4 x AA батерии.
През това време 10.8V батерия може да бъде презаредена.

Съвместим с всички последващи измервателни инструменти, които могат да бъдат използвани с 10.8V батерии

Потребителите които не използват 10.8V система на Bosch, но желаят да закупят GIC 120 C Prof. могат да го закупят без промяна на системата.

Power Tools
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GIC 120 /C Professional

GIC 120 сравнение с GIC 120 C

GIC 120 Prof.
Компактен уред за лесно и бързо
извършване на контролни прегледи

• Не е съвместим с 10.8V система на Bosch,
работи само с AA батерии

• Compass View: оптимално ориентиране, но
картината не влючва екрана
• Не е възможно предаване на изображения и
видео за документиране на критични зони

GIC 120 C Prof.
Удобно проверяване и документиране на трудно
достъпни места

• Два захранващи източника: работа както с 10,8 V-LI
акумулатор, така и със стандартни алкалинови
батерии
• “Up is Up” ™ функция: картината включва екрана
• Възможно е предаване на изображения и видео
директно чрез Micro-USB-кабел или MicroSD-карта
за документиране на критични зони

Power Tools
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GIC 120 /C Professional

адаптер за батерии AA1
+ 4x AA батерии

Окомплектовка и консумативи GIC 120 C Prof.
L-Boxx ready

L-Boxx 102

0.601.241.200

0.601.241.201

+

Power Tools
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GIC 120 /C Professional

Консумативи за GIC 120 C

Чанта
2 609 170 250

8,5mm / 1,2m (1 609 A00 9B9)
8,5mm / 3m (1 609 A00 9BA)
3,8mm / 1,2m (1 609 A00 9BC)

5,5mm / 1,2m (1 600 A00 9BB)
Адаптер за батерии AA1
1 608 M00 C1B

Power Tools

11

PT-MT/MKP1 | 02/2015 | © Robert Bosch GmbH 2014. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in
the event of applications for industrial property rights.

GIC 120 /C Professional

Окомплектовка и консумативи за GIC 120 Prof.
Картонена кутия
0601241100

Консумативи за GIC 120

Чанта
2 609 170 250

8,5mm / 1,2m (1 609 A00 9B9)
8,5mm / 3m (1 609 A00 9BA)
3,8mm / 1,2m (1 609 A00 9BC)
5,5mm / 1,2m (1 600 A00 9BB)
4x AA Батерии

Кука, магнит, огледало

Power Tools
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GIC 120 /C Professional

Артикулни номера за GIC 120 C Prof.
Версия

Артикулен номер

Окомплектовка


L-Boxx ready



0.601.241.200







L-Boxx 102

0.601.241.201





Инспекционна камера GIC 120 C
Кабел на камера 1.2m Ø8.5mm / HMM (Кука, магнит, огледало)
Ръководство / L-Boxx вложка / MicroUSB кабел
4GB MicroSD карта / 4x AA Батерии / Bosch адаптер за батерии AA1
Инспекционна камера GIC 120 C
Кабел на камера 1.2m Ø8.5mm / HMM (Кука, магнит, огледало)
Ръководство / L-Boxx вложка / MicroUSB кабел
4GB MicroSD карта / Батерия 10,8 Li-Ion Akku / Зарядно

Артикулен номера за GIC 120 Prof.
Артикулен номер

Окомплектовка


0.601.241.100




Инспекционна камера GIC 120
Кабел на камера 1.2m Ø8.5mm / HMM (Кука, магнит, огледало)
Ръководство / 4x AA Батерии /Картонена кутия
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