Technické údaje

Profesionální batoh na nářadí Fluke Pack30

Klíčové vlastnosti
Navržený pro profesionální elektrikáře
Více než 30 kapes v šesti hlavních úložných prostorech
Odolné, vodotěsné dno chrání nástroje a udržuje batoh ve vzpřímené poloze pro snadný přístup k nářadí
Poutka, držáky a řemeny na batohu Fluke Pack30 pro často používané nástroje, jako jsou lepicí pásky, měřicí pásma
nebo detektory napětí
Uložení, organizace a ochrana měřicích přístrojů, ručního nářadí, ochranných brýlí a osobních věcí, jako jsou klíče,
peněženka nebo telefon
Speciální kapsa pro tablety a notebooky 30 cm (12 palců) široké nebo menší
Odolný vysoce kvalitní polyester s plastovým dnem
Kryty z výlisku EVA na přední a horní straně zajišťují zvýšenou ochranu
Polstrování na zádech pro pohodlí a oporu v bederní části zad
Nastavitelný hrudní popruh pro rovnoměrné rozložení hmotnosti a větší pohodlí
Záruka: 1 rok

Vyobrazené nářadí není součástí dodávky batohu Fluke Pack30

Přehled výrobků: Profesionální batoh na nářadí Fluke Pack30
Mějte vše potřebné vždy u sebe, ať jste kdekoli.
Batohy nabízí pohodlný způsob organizování, ukládání a přenášení nářadí. Uchovávání všech nástrojů, které

potřebujete, v jednom batohu Fluke Pack30 znamená méně cest zpět k vozidlu. Batoh Fluke Pack30 vám navíc
poskytuje pohodlnější řešení než tradiční opasky na nářadí, u kterých je celá hmotnost vynaložena na spodní část zad,
nebo brašny s nepříjemnými popruhy. Fluke Pack30 je skvělým řešením pro elektrikáře na cestách!
Vyobrazené nářadí není součástí dodávky batohu Fluke Pack30

Technické údaje: Profesionální batoh na nářadí Fluke Pack30
Key Features
Dimensions

20 in x 13 in x 9.25 in (50.8 cm x 33 cm x 23.5 cm)

Net weight

5 pounds (2.26 kg)

Storage compartments

1 central storage compartment
1 front compartment
2 side compartments
1 top compartment
1 12 inch (30 cm) back pocket

Tools shown not included with the Fluke Pack30
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Jednodušší preventivní údržba. Eliminace opakovaných prací.
Ušetřete čas a zvyšte spolehlivost svých dat o údržbě díky bezdrátové synchronizaci měření pomocí
systému Fluke Connect.
Eliminujte chyby při zadávání dat ukládáním měření přímo z přístroje a jejich přidružením k pracovnímu
příkazu, zprávě nebo záznamu o položce.
Maximalizujte provozní čas a uskutečňujte spolehlivá rozhodnutí o údržbě pomocí důvěryhodných a
sledovatelných dat.
Zbavte se poznámek na papíře nebo v několika tabulkách díky bezdrátovému přenosu dat měření
jedním krokem
Získejte přístup k základním, historickým i aktuálním naměřeným údajům podle položek.
Sdílejte svá naměřená data pomocí videohovorů ShareLive™ a e-mailů
Další informace naleznete na adrese flukeconnect.com

Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Ke sdílení dat je vyžadováno mobilní datové nebo WiFi
připojení. Chytrý telefon, služby bezdrátového připojení a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních5 GB úložiště je zdarma.
Podrobnosti týkající se podpory telefonů naleznete na webu fluke.com/phones.
Služby bezdrátového připojení pro chytrý telefon a datový tarif nejsou součástí dodávky. Systém Fluke Connect není
dostupný ve všech zemích.
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