Thông số kỹ thuật

Ba lô dụng cụ chuyên nghiệp Fluke Pack30

Tính năng chính
Thiết kế dành cho thợ điện chuyên nghiệp
Hơn 30 túi trong 6 ngăn đựng chính
Đáy ba lô bền chắc, chống nước bảo vệ dụng cụ, giữ ba lô đứng thẳng để bạn dễ dàng lấy dụng cụ
Kẹp, khung đỡ và quai đeo bên ngoài Fluke Pack30 dành cho dụng cụ thường xuyên sử dụng chẳng hạn như băng
keo, thước đo, máy dò điện áp
Bảo quản, sắp xếp và bảo vệ thiết bị kiểm tra, dụng cụ cầm tay, kính an toàn và các vật dụng cá nhân chẳng hạn
như chìa khóa, ví và điện thoại
Túi đựng đặc biệt rộng bằng hoặc nhỏ hơn 12 inch (30cm) dành cho máy tính bảng và máy tính xách tay
Được làm từ polyester chất lượng cao và đáy túi bằng nhựa
Khuôn đúc EVA bọc phần phía trước và trên dùng để bảo vệ thêm
Miếng đệm sau lưng tạo lực đỡ thoải mái và ngang lưng
Dây đeo ngang điều chỉnh được để phân phối đều trọng lượng và tăng thêm sự thoải mái
Bảo hành một năm

Không bán kèm dụng cụ trong hình với Fluke Pack30

Tổng quan sản phẩm: Ba lô dụng cụ chuyên nghiệp Fluke Pack30
Tất cả những gì bạn cần. Ở nơi bạn cần.
Ba lô mang lại cách thức tiện lợi để sắp xếp, bảo quản và chứa dụng cụ của bạn. Giữ tất cả dụng cụ bạn cần trong một

ba lô Fluke Pack30 duy nhất nghĩa là bạn không cần quay lại xe tải quá nhiều lần. So với đai dụng cụ truyền thống đặt
tất cả trọng lượng lên phần lưng dưới của bạn hoặc túi dụng cụ với dây đeo vướng víu, Fluke Pack30 đem đến cho bạn
một giải pháp thoải mái hơn. Fluke Pack30 là giải pháp tuyệt vời cho thợ điên thường xuyên di chuyển!
Không bán kèm dụng cụ trong hình với Fluke Pack30

Thông số kỹ thuật: Ba lô dụng cụ chuyên nghiệp Fluke Pack30
Thông số chung
Kích thước

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

Trọng lượng tịnh

5 pound (2,26 kg)

Ngăn bảo quản

1 ngăn bảo quản ở giữa
1 ngăn phía trước
2 ngăn bên hông
1 ngăn trên cùng
1 túi đựng phía sau 12 inch (30 cm)

Không bán kèm dụng cụ trong hình với Fluke Pack30
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Đơn giản hóa bảo trì dự phòng. Chấm dứt tình trạng kiểm tra lại.
Tiết kiệm thời gian và cải thiện độ tin cậy của dữ liệu bảo trì bằng cách đồng bộ các phép đo qua mạng
không dây với hệ thống Fluke Connect.
Loại bỏ lỗi nhập dữ liệu bằng cách lưu kết quả đo trực tiếp từ thiết bị và kết hợp chúng với lệnh sản
xuất, báo cáo hoặc hồ sơ thiết bị.
Tối đa thời gian hoạt động và ra các quyết định bảo trì một cách chính xác với dữ liệu đáng tin cậy và
có thể theo dõi được.
Bỏ bảng ghi tạm, sổ ghi chép và nhiều bảng tính và chuyển sang sử dụng truyền phép đo trực tiếp qua
mạng không dây.
Truy cập các phép đo cơ sở, lịch sử và hiện tại theo từng thiết bị.
Chia sẻ dữ liệu đo thông qua các cuộc gọi video và email ShareLive™
Tìm hiểu thêm tại flukeconnect.com

Tất cả nhãn hiệu thương mại thuộc về các chủ sở hữu tương ứng. Cần có WiFi hoặc di động để chia sẻ dữ liệu. Không bán kèm điện
thoại thông minh, dịch vụ không dây và gói dữ liệu. Miễn phí 5GB dung lượng lưu trữ đầu tiên..
Không bán kèm điện thoại thông minh, dịch vụ không dây và gói dữ liệu. Fluke Connect chỉ bán ở một số quốc gia.

Fluke. Giữ cho thế giới của bạn. không ngừng vận động.
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