
Videoskop PCE-VE 360N

Videoskop PCE-VE 360N
Endüstri, zanaat ve geliştirme için / 8 GB hafıza kartı / Yazılım ve bilgisayar veri kablosu /

3.9 mm çap / 1 metre uzunluk

Videoskop PCE-VE 360N, uzmanlar, bakım teknisyenleri ve geliştirme mühendisleri için ideal bir ölçüm cihazıdır. Videoskop hem makinelerin ve
sistemlerin iç işleyişinin herhangi bir sökme işlemine gerek kalmadan görülmesini sağlar hem de incelenecek bileşenlere ilişkin görüntü ve
videoların doğrudan kaydedilmesine ve daha sonra bilgisayara aktarılmasına olanak tanır. Videoskop, tesis ya da atölyelerde bakım ve servis
işlemleri için ideal bir araçtır. Videoskop kullanılarak eş zamanlı belgeleme ve optik analiz gibi işlemler kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Videoskobun 4 mm’lik kablo çapı sayesinde en küçük bileşenler de incelenebilir.

Makinelerin ve sistemlerin bakımı ve denetimi için kullanılan videoskop, kullanıcının görevlerini kolaylaştırır ve herhangi bir sökme işlemi
gerektirmediğinden dolayı hem maddi açıdan hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

 3 LED’li videoskop
 3.9 mm kablo çapı
 1 metre kablo uzunluğu
 Kablo türü: yarı sert (“kaz boynu”)
 Görüntü ve video kaydı mümkün
 Görüntü verilerini cihazda yeniden oynatma mümkün
 Hafıza: 8 GB SD hafıza kartı (dahil)



Teknik özellikler
Model PCE-VE 360N

Esnek Kablo Uzunluğu 1000 mm

Görüntü Sensörü CMOS

Çözünürlük / Görüntü Sensörü

(dinamik / statik)

320 x 240 / 640 x 480

Kare Hızı 30 / s

Pozlandırma Otomatik

Beyaz Dengesi Sabit

Görüş Alanı 67°

Görüş Alanı Derinliği 1.5 … 10 cm

Aydınlatma 3 LED

Kablo Çapı 3.9 mm

Ekran 3.5 inç TFT ekran

Arayüz Mini USB 1.1 (AV çıkışı / AV girişi)

Görüntü Depolama 8 GB (SD hafıza kartı)

Sıkıştırma Formatı Mini USB (AV çıkışı / AV girişi)

Görüntü Formatı JPEG (640 x 480)

Video Çıkış Formatı NTSC & PAL

Video Formatı ASF (320 x 240)

Çalışma ve Depolama Sıcaklığı -10 … +50 °C

Güç Kaynağı Şarj edilebilir 3.7 V lityum iyon pil

Ağırlık 450 g (taşıma çantası ile)

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu


Teknik Katalog


Ürün hakkında daha fazla bilgi


Benzer ürünler
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