Starre Endoscoop PCE-RS 40
Starre Endoscoop met een lengte van 175 of 432 mm / Diameter slechts 4 mm / LED verlichting/
Robuuste metalen behuizing / Accugebruik
Starre endoscoop voor visueel onderzoek van kleine en smalle gaten en holtes. Met een diameter van 4
mm en een lengte van 175 of 432 mm is deze starre endoscoop zeer veelzijdig inzetbaar. De
geïntegreerde LED lamp zorgt voor een zeer goede verlichting van de te onderzoeken plek. Voor de
beeldoverdracht gebruikt deze endoscoop een lenssysteem met een blikveld van 45 °. De starre
endoscoop is robuust en voor industriële omgevingen ontworpen. Met deze endoscoop beschikt u over
beelden met een bijzonder hoge resolutie. Optioneel is voor de endoscoop een spiegelbevestiging
beschikbaar. Mocht u vragen hebben over de starre endoscoop PCE-RS 40, dan kunt u de volgende
technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900
120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze
inspectiecamera en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en
regeltechniek.

- Diameter slechts 4 mm

- Extreem robuust

- LED verlichting

- Hoge resolutie

- Lengte 175 of 432 mm afhankelijk van het model

- Accu gebruik
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Technische specificaties van de starre endoscoop PCE-RS 40
Gebruikerslengte

175 mm of 432 mm afhankelijk per model

Diameter

4 mm

Zichtveld

45 °

Verlichting

LED

Spanningsvoorziening

3,7 V Li-Ion accu (oplaadbaar)

Inhoud van de levering van de starre endoscoop PCE-RS 40
1 x Starre Endoscoop PCE-RS 40, 1 x Accu, 1 x Oplader, 1 x Transportkoffer, 1 x Handleiding
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