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Az MTC‑S1001 és MTC-G1001 beltéri
kameraszerelvényeket kifejezetten a Bosch Dinion
kamerákhoz alakították ki. Az MTC-S1001 ezüstszínű
bevonattal rendelkezik, és a DinionXF sorozathoz
használható. Amellett, hogy nagyon tetszetős, ez az
ezüstszínű bevonat teljesíti az UN-D-1235 szabványt,
és ellenáll a vegyi anyagoknak. Az MTC-G1001
klasszikus szürke színben kapható, az összes többi
Dinion típus kiegészítésére.
Mindkét kameraszerelvény könnyű és rendkívül
masszív - a mellékelt csavarokkal felszerelve képesek
akár 250N húzóerőnek is ellenállni. A különleges
alátétek használatával felszerelve a
kameraszerelvények képesek akár 430N húzóerőt is
elviselni törés, vagy a rögzítőfuratok károsítása nélkül*.
A sokoldalú MTC-S1001 és MTC-G1001 könnyen
felszerelhető – a csomag tartalmaz minden tartozékot
a felszereléshez. A tengelyek alján lévő, diszkrét
nyílásnak köszönhetően a kábel könnyen bevezethető a
kamerához. A kameraszerelvények hosszát kifejezetten
a Bosch Dinion sorozathoz alakították ki, és a 360°-ban
elforgatható, illetve 180°-ban dönthető kamerafejekkel

u

A Bosch Dinion kamerákhoz tervezve
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Minden Dinion és DinionXF típushoz alkalmazható
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Tartós, de könnyű súlyú kialakítás

u

Bevezetőnyílás a kábelek számára

u

Vonzó és sokoldalú kialakítás

tökéletesen rugalmas beállítást tesznek lehetővé. A
kameraszerelvények a vásárlók kényelme érdekében 5
darabos csomagokban érhetők el.
* az egyes típusok tesztjei alapján

Műszaki specifikációk
MTC-G1001 Gazdaságos fali konzol (Dinion
típusokhoz)
Legnagyobb
terhelhetőség

15 kg

Kamerafej

Beállítható; 360°-ban elforgatható, 180°-ban
dönthető

Rögzítőcsavar

Szabványos 1/4-20

Felszereléséhez
szükséges elemek

Csavarok és műanyag fali tiplik

Bevonat

Szürkésfehér / közepesen fényes szürke

Tömeg

100 g
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MTC-S1001 Gazdaságos fali konzol (DinionXF
típusokhoz)
Legnagyobb
terhelhetőség

15 kg

Kamerafej

Beállítható; 360°-ban elforgatható, 180°-ban
dönthető

Rögzítőcsavar

Szabványos 1/4-20

Felszereléséhez
szükséges elemek

Csavarok és műanyag fali tiplik

Bevonat

Ezüst

Tömeg

100 g

Rendelési információ
MTC‑G1001 beltéri, fali kameraszerelvény

Beltéri kamera fali konzol, Dinion kamera,
szürkésfehér, 5 darabos csomag
Rendelésszám MTC-G1001
MTC‑S1001 beltéri, fali kameraszerelvény

Beltéri kamera fali konzol, DinionXF kamera, ezüst, 5
darabos csomag
Rendelésszám MTC-S1001
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