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DATA SHEET
Sanayi ve zanaat için 2- yollu endoskop/ video ve fotoğraf için 8 GB hafıza kartı /
6,0 mm çap / 2 yollu optik
PCE-VE 350 HR 2-yollu endoskop bakım teknisyenleri ve geliştirme mühendisleri için uygun
bir cihazdır. Bu 2 yollu endoskop, cihazların iç işleyişinde kavramalarını sağlar ve bunun yanı
sıra sd kartlarında bu görüntüleri ve video kesitlerini kaydeder. Aynı zamanda ölçüm
kablosunun ince çapı da dikkat çekmektedir. (6,0 mm) . bu sayede 1000 mm olan kablo
uzunluğu ile küçük parçalarına bile nüfuz etmesine izin verir. 2 yollu endoskop cihazını
taşıması kolaydır. Esnek kablo Delik yada boşluk boyunca gözlenebilir yakın konumlara
götürebilir ve gösterge üzerinde her şeyi görebilirsiniz. Joystick ile kamera ucunu iki yönde
hareket ettirebilirsiniz. 2 çıkışlı endoskopta kaydedilen dökümanlardan belgeleme için
fotoğraf alabilirsiniz. Bu resmi Bir bilgisayarda isteğinize göre yayınlanabilir. Aynı zamanda
rahatlıkla analiz edebilir ve diğer kişilere gösterebilirsiniz. Esnek başlık uygulama hafiflik ve
mükemmel optik sayesinde 2-yollu-endoskopla güvenli ve olabilecek problem alanlarını
kolayca belirleyebilirsiniz ve bununla beraber masraflı bir demonte yapmadan hedeflenen
ölçümleri yapabilirsiniz. Günlük işlerinizi hafifletebilir ve 2 çıkışlı endoskop PCE-VE 350 HR
bakımıyla denetimde cihazınızın faaliyetinde kullanabilir ve cihazınızın demontajı için zaman
ve masraftan tasarruf edebilirsiniz.

- Güçlendirme fonksiyonu ile : karanlık ortamda
daha iyi resimler
- görüntü döndürme olasılığı
- LED ışıklandırma (LEDin daha iyi ışıklandırması
için 2 ek ayna kullanılır.)
- esnek kablo
- 2-yollu- optik
- kablo çapı 6,0 mm
- 8 GB hafıza kartı
- görüntü kaydetme / videolar ve fotoğraflar
- taşıma çantası dahil

Teknik özellikler
Esnek kablo
1000 mm
imaj sensörü
CMOS
Çözünürlük/imaj sensörü(dinamik/statik) 320 x 240 / 640 x 480
İmaj frekansı
30 / sn
Pozlama
otomatik
Beyaz dengesi
otomatik
Görüntü alanı / görüntü açısı
67 °
Görüntü mesafesi
1,5…. 10 cm
Işıklandırma
4 LED önde / 2 LED yanda
Kablo çapı
6,0 mm
Kamera başlığı
2 yönde hareketli
Bükme yarıçapı
90 mm
Ekran
3,5 " TFT- ekran
Arayüz
Mini-USB 1.1 (AVçıkış / AVgiriş)
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Hafıza
Kompresyon formatı
İmaj formatı
Video çıkış formatı
Video formatı
Çalışma ve ortam sıcaklığı
Güç kaynağı
Taşıma çantası ile ağırlık

8GB Kart Dahil (32GB Kart Destekler)
MPEG4
JPEG (640 x 480)
NTSC & PAL
ASF (320 x 240)
-10 ... +50 °C
3,7 V şarj edilebilir Lİ-İYON akü
450g

Teslimat içeriği,
1 x PCE- VE 350 HR 2-yollu-optik kamera başlığı 2 çıkışlı endoskop
1 x 8 GB SD Bellek kartı , 1 x USB kablo , 1 x çanta , 1 x akü şarj aleti , kullanım kılavuzu
Lütfen dikkat edin : sağlık sektörü için uygun değildir.
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