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Endoscoopcamera PCE-VE 270HR 
 

Endoscoop op accuvoeding met 2,8 mm diameter / voor de inspectie van motoren en 
machineonderdelen / intern geheugen / HDMI uitgang / verschillende camerakabels 

 
De endoscoopcamera maakt nieuwe inzichten over de binnenkant van motoren en installaties 
mogelijk. De endoscoop is daarom de ideale tool voor onderhoud en controle in werkplaatsen 
of industriële bedrijven. Nog nooit was een optische analyse met een endoscoopcamera zo 
makkelijk. U leidt de kabel simpelweg in een holle ruimte en bekijkt alles ondertussen op het 
display van de endoscoopcamera. Door de flexibiliteit, het geringe gewicht en de uitstekende 
optiek kunt u met deze endoscoop zwaktepunten en problemen eenvoudig en vroegtijdig 
opsporen. Hierdoor kunt u gericht preventieve maatregelen nemen zonder eerst een complexe 
demontage te moeten uitvoeren. 
 
Vooral door de lengte van de flexibele kabel (2000 mm) en de kleine diameter van 2,8 mm is 
de endoscoopkabel uiterst variabel in te zetten. De led’s aan het uiteinde van de camerakabel 
zorgen voor een goede belichting van iedere holle ruimte. De watervaste lens en camera 
kunnen zonder problemen onder water gebruikt worden. Verlicht ook uw dagelijkse 
werkzaamheden en gebruik de endoscoopcamera bij uw onderhoud- en 
inspectiewerkzaamheden aan bedrijfsinstallaties en machines. Met de endoscoop kunt u foto- 
en video-opnames maken ter documentatie en deze opslaan op de SD-kaart. Via de HDMI-
interface kan de endoscoop aangesloten worden op een monitor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 m kabellengte 
- kabeldiameter van 2,8 mm 
- opslagfunctie op micro SD-kaart 
 

- LED belichting 
- 0° kijkhoek 
- miniatuur sondekabel met 90 ° kijkhoek optioneel 
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Technische data 
 
 
kabellengte  2000 mm 
kabeltype flexibel 
kabeldiameter 2,8 mm 
beschermgraad IP 67 

blikvelddiepte 5 ... 50 mm 
blikveld 120° 
kijkhoek 0° 
belichting 4 LED`s, automatisch 
ontspiegeling automatisch 
beeldsensor 1/18" CMOS 
camera resolutie/ beeldsensor    400 x 400 px 
display 5" TFT-display 
interface  Micro-USB, HDMI 
opslagmogelijkheid foto en video 
geheugen  micro SD-geheugenkaart (incl..) 
beeldformaat JPEG (400 x 400 px) 
videoformaat MP4 (400 x 400 px) 
video-uitgang  HDMI 
menutalen Duits, Engels, Chinees, Spaans, Portugees, 
  Frans, Russisch, Japans, Koreaans 
bedrijfs- en opslagtemperatuur  -10 ... +50 °C 
voeding  3,7 V Li-Ion-accu, 5200 mAh 
batterijlevensduur  min. 6 h 
afmetingen  200 x 130 x 58 mm 
gewicht 595 g 
 
 
Leveromvang  
 
1 x PCE-VE 270HR endoscoop 
1 x opbergkoffer 
1 x oplader 
1 x HDMI-kabel 
1 x micro-USB-kabel 
1 x handleiding  
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Optionele accessoires  
 
 

Best.Nr.: PCE-VE 270HR-PROBE 
 
Vervangende endoscoopkabel voor de PCE-
VE 270HR endoscoop 
 
- Vervangende endoscoopkabel voor de PCE-
VE 270HR endoscoop 
- Diameter: 2,8 mm 
- Lengte: 2 m 
  
Best.Nr.: PCE-VE 270HR-2,1-PROBE 
 
Endoscoopkabel PCE-VE 270HR-2,1-PROBE 
extra dun 
 
- Vervangende endoscoopkabel voor de PCE-
VE 270HR endoscoop 
- Diameter: 2,1 mm 
- Lengte: 1 m 
 

 
Best.Nr.: PCE-VE 270HR-SV-PROBE 
 
Endoscoopkabel PCE-VE 270HR-SV-PROBE 
met zijcamera  
 
- Endoscoopkabel met zijcamera voor de 
PCE-VE 270HR endoscoop 
- Diameter: 3 mm 
- Lengte: 2 m 
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Afbeeldingen van de endoscoop 
 

   
 

   
 
 

 
 
 
 
 


