Data teknis

Ransel Alat Profesional Fluke Pack30

Fitur utama
Didesain untuk ahli listrik profesional
Lebih dari 30 saku dalam 6 kompartemen penyimpanan utama
Dasar yang kedap air dan kokoh melindungi alat, menjaga ransel tetap lurus untuk kemudahan akses ke alat.
Klip, braket, dan tali pada bagian luar Fluke Pack30 untuk alat yang sering digunakan seperti gulungan selotip, meteran,
detektor tegangan
Menyimpan, mengelola, dan melindungi peralatan uji, perkakas, kacamata pelindung, dan benda-benda pribadi seperti
kunci, dompet, dan ponsel
Saku khusus untuk tablet PC dan laptop dengan lebar 12 inci (30 cm) atau lebih kecil
Dibuat dengan poliester dan dasar plastik berkualitas tinggi yang tahan lama
Cover EVA cetak pada bagian depan dan atas untuk perlindungan tambahan
Bantalan di bagian punggung untuk kenyamanan dan penyangga tulang belakang
Tali dada yang dapat disetel untuk distribusi berat yang merata dan kenyamanan tinggi
Garansi satu tahun

Alat yang ditampilkan tidak disertakan bersama Fluke Pack30

Ikhtisar Produk: Ransel Alat Profesional Fluke Pack30
Yang Anda butuhkan. Saat Anda butuhkan
Ransel [24]Alat yang ditampilkan tidak disertakan bersama Fluke Pack30

Spesifikasi: Ransel Alat Profesional Fluke Pack30
Umum
Dimensi

20 in x 13 in x 9,25 in (50,8 cm x 33 cm x 23,5 cm)

Berat bersih

5 lbs (2,26 kg)

Kompartemen penyimpanan

1 kompartemen penyimpanan tengah
1 kompartemen depan
2 kompartemen samping
1 kompartemen atas
1 kantung belakang 12 inch (30 cm)
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Pemeliharaan preventif yang disederhanakan. Tak ada lagi pekerjaan ulang.
Hemat waktu dan tingkatkan keandalan data pemeliharaan Anda dengan menyinkronkan pengukuran secara
nirkabel menggunakan sistem Fluke Connect
Menghilangkan kesalahan entri data dengan menyimpan pengukuran secara langsung dari alat dan
menghubungkannya dengan perintah kerja, laporan, atau catatan aset.
Memaksimalkan waktu operasi dan meyakinkan dalam mengambil keputusan pemeliharaan dengan data
yang dapat dipercaya dan dilacak.
Tidak ada lagi papan klip, buku catatan, dan banyak spreadsheet dengan transfer pengukuran nirkabel satu
langkah.
Mengakses pengukuran dasar, historis, dan terbaru menurut aset.
Membagikan data pengukuran menggunakan panggilan video ShareLive™ dan email.
Temukan selengkapnya di flukeconnect.com

Semua merek dagang adalah properti dari pemiliknya masing-masing. Layanan WiFi atau seluler diperlukan untuk berbagi data. Smartphone,
layanan nirkabel dan paket data tidak termasuk dalam pembelian. Penyimpanan 5GB pertama gratis. Detail dukungan melalui telepon dapat
dilihat di fluke.com/phones.
Layanan nirkabel dan paket data smartphone tidak termasuk dalam pembelian. Fluke Connect tidak tersedia di semua negara.

Fluke. Memastikan aktivitas Anda terus berjalan dan beroperasi.
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