
Vše na dohled: s inspekční 
kamerou Cable Scout Cam

Cable Scout Cam 
Cable Scout Cam je profesionální Wi-Fi HD inspekční kamera pro 
vizuální kontrolu objektů až do vzdálenosti 10 metrů. Je možné přenášet 
video obrazy v reálném čase a pořizovat videozáznamy a fotografie ve 
stísněných prostorech, které by jinak bylo obtížné zobrazit. Tento výrobek 
je kompatibilní s operačními systémy Android, iOS, Windows a MAC.

Hlavní výhody a oblasti použití
 
• Bezdrátový přenos obrázků a videa přes Wi-Fi
• Bezplatná aplikace pro Android a iOS
• Kompatibilita systému: Android, iOS, Windows, Mac
• Třída IP ochrany: IP68 (sonda)
• Pozorovací úhel: 70 °
• Rozlišení: 2.0 megapixel
• Speciální délka: 10 m
• Typ kabelu: polotuhý
• Ohnisková vzdálenost: 4-8 cm
• Průměr hlavy kamery: 8 mm
• Frekvence: 2.4 GHz
• LED světlo: Stmívatelné

Obsah / příslušenství: háček, magnet, zrcadlo a vodotěsné víčko

TYP Art.-No.

Cable Scout Cam 897-90060

NOVINKA



Cable Scout+

•  Víceúčelový nástroj pro profesionální elektro instalace

•  Časově úsporná instalace kabelů, i v nejobtížnějších podmínkách

• Skelnými vlákny vyztužené protahovací pruty

• Tažná síla až do 200 kg

•  Různé sady obsahující robustní pouzdro a příslušenství

TYP Popis
Obsah 

laminátové pruty
Kapacita

(m)
Obsah

příslušenství Art.-No.

CS-SB
Basic Set - vhodný pro jednoduché úkoly 

instalace kabelů
10 x 1 m (bílý) 10,0 m

15 cm pružný mezikus (bílý), 
adaptér, velký hák, vodicí očko

897-90000

CS-SD
Luxury set - použitelné pro komplexní situace 

instalace 

2 x 1 m (bílý)
6 x 1 m (červený)
2 x 1 m (modrý)

10,0 m

15 cm pružný mezikus (bílý), 
kroužek, adaptér, velký hák, vodicí 

očko, plochá a oblá vodicí koncovka, 
světlo, magnet

897-90001

CS-SH Mini Set - vhodné do tašky s nářadím
1 x 40 cm (bílý)

2 x 40 cm (červený)
1 x 40 cm (modrý)

1,6 m
40 cm pružný mezikus (bílý), oblá 
vodicí koncovka, malý hák, vodicí 

očko
897-90003

Technické změny vyhrazeny.

Výhoda při 
zatahování 
kabelu: 
Protahovací prut 
Cable Scout+


