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TEKNİK KATALOG

PCE-VE 180 Boroskop
LED aydınlatma / MicroSD bellek / Çıkarılabilir uzaktan kumanda ekranı / Küçük 3.9
mm / 0.16 "kablo çapı / 1 m (3.28 ') kablo uzunluğu
PCE-VE 180, video kayıt ve görüntü yakalama işlevselliğine sahip yeniden şarj edilebilir el tipi
bir tabanca tutma boroskop muayene kamerasıdır. Su geçirmez kamera ucunda dahili LED
aydınlatması bulunan PCE-VE 180 180 derece boroskop, kolay görüntüleme ve gezinme için
entegre 3.5 "LCD'li ayrılabilir bir uzaktan kumandaya sahiptir. Uzaktan kumanda 2.4 GHz radyo
iletimiyle iletişim kurar. Boroskop, 3 saate kadar sürekli kullanım sağlayan şarj edilebilir bir pille
çalışır.Kaydedilen görüntüler ve videolar 32GB'a kadar kapasiteli bir MicroSD hafıza kartına
kaydedilir.Boroskop'un yarı esnek gooseneck kablosu küçük boşluklara sokmak için sadece
3.9 mm / 0.16 "küçük bir çapa sahiptir. IP67 giriş koruma derecesi, borokopu toz ve suya karşı
korur ve olumsuz koşullarda kullanıma izin verir. Boroskop, üç farklı ek parça ile birlikte gelir:
yan duvarları ve köşeleri izlemek için 90 ° açı aynası, ayrıca bir parçayı boşluklardan dışarı
çekmek için bir kanca ve bir mıknatıs bulunur.Tıbbi kullanım için değildir.

Özellikler
- Yarı esnek gooseneck kablo
- 1 m / 3.28 'kablo uzunluğu
- 3.9 mm / 0.16 "kablo çapı
- Görüntü yakalama ve video kayıt işlevi
- 30 ... 80 mm / 1.18 ... 3.15 "odak uzaklığı
- 2.4 GHz uzaktan kumanda telsiz iletimi
- Şarj edilebilir pil ile desteklenmektedir
- 1280 x 980 piksel enterpolasyonlu çözünürlük
- AC güç adaptörü / pil şarj cihazı içerir
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Teknik Özellikler
Kablo uzunluğu

1 m / 3.28'

Kablo tipi

Yarı esnek (gooseneck)

Kablo çapı

3.9 mm / 0.16"

Aydınlatma

2 LEDs

Çözünürlük

1280 x 980 piksel (enterpolasyonlu)

Girişim koruma derecelendirmesi

IP67

Odak uzaklığı

30 ... 80 mm / 1.18 ... 3.15"

Görüş alanı

60 °

Ekran boyutu

3.5 " / 320 x 240 piksel
Görüntüler: JPG / BMP

Bellek formatları

Video: AVI

Hafıza

Mikro SD kartı (max. 32 GB)

Radyo iletim

2.4 GHz
Uzak / ekran: Li-Ion 3.7 V 1200mAh
Tabanca tutma yeri: Li-Ion 3.7 V

Güç kaynağı

1600mAh
AC güç adaptörü / pil şarj cihazı: 5 V /2 A

Pil ömrü

Yaklaşık. 1 ... 3 saat sürekli kullanım

Teslimat İçeriği:
1 x PCE-VE 180,
1 x Aynalı aksesuar,
1 x Kanca bağlantısı,
1 x Mıknatıs aksesuarı,
1 x AC güç adaptörü / pil şarj cihazı,
1 x Kullanım kılavuzu.
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