Thông số kỹ thuật

Fluke C1600 Tool Hard Case
Tính năng chính
Deep interior to hold and protect your gear and accessories
Rubber gasket in lid seals out dust and keeps contents dry
Top compartment for easy access to small parts

Tổng quan sản phẩm: Fluke C1600 Tool Hard Case
C1600 là hộp nhựa đúc khuôn, bền chắc được thiết kế để đựng các đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cầm tay và các dụng
cụ hiệu chỉnh quy trình của Fluke cùng hầu hết các phụ kiện được sử dụng cho các máy đo này.
Đặc điểm nổi bật
Hộp sâu lòng và đủ lớn để chứa và bảo vệ dụng cụ của bạn đồng thời thiết kế có chỗ cho phụ kiện và các vật thiết
yếu khác.
Đệm cao su trong nắp chặn bụi và giữ dụng cụ bên trong khô ráo.
Khay rời có thể lấy ra giữ mọi thứ gọn gàng.
Ngăn có chốt mở trên cùng nắp giúp bạn dễ dàng lấy các bộ phận nhỏ chẳng hạn như cầu chì, pin, que và cáp đo.
Có năm móc và dây đai vòng để bọc dây dẫn và cáp đo khi không sử dụng.
Có thể khóa.
Tay cầm lớn để dễ dàng vận chuyển.
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