
Totul este la vedere: cu 
camera de inspecție Cable 
Scout Cam

Cable Scout Cam 
Cable Scout Cam este o cameră profesională de control WiFi HD pentru 
inspecția vizuală a obiectelor de până la 10 metri distanță. Este posibil să 
transmiteți imagini video în timp real și să faceți poze video și foto în spații 
restrânse care altfel ar fi dificil de vizionat. Acest produs este compatibil cu 
sistemele de operare Android, iOS, Windows și MAC.

Caracteristici principale și domenii de utilizare
 
• Transmisie wireless de imagini și video prin WiFi
• Aplicație gratuită pentru Android și iOS
• Compatibilitate sistem: Android, iOS, Windows, Mac
• Clasă de protecție IP: IP68 (sondă)
• Unghi de vizualizare: 70°
• Rezoluție: 2,0 megapixeli
• Lungime specială: 10 m
• Tip de cablu: semirigid
• Distanță focală: 4-8 cm
• Diametrul capului camerei: 8 mm
• Frecvență: 2,4 GHz
• Lumină LED: reglabil

Conținut/Accesorii: cârlig, magnet, oglindă și capac impermeabil

Tip Nr. articol

Cable Scout Cam 897-90060

NOU



Cable Scout+

•  Instrument multifuncțional pentru instalarea cablurilor

•  Time-saving: Instalare rapidă a cablurilor chiar și în cele mai 

   dificile medii

• Tijă armată cu fibră de sticlă

• Forță de tracțiune până la 200 de kg

• Seturi diferite constând dintr-o geantă robustă și accesorii

TIP Descriere
Conținut

Tije din fibră de sticlă
Capacitate

(m)
Conținut
Accesorii

Nr.
articol

CS-SB
Set de bază - adecvat pentru lucrări de 

instalare simple
10 x 1 m (alb) 10,0 m

prelungitor flexibil de 15 cm (alb), 
adaptor, cârlig mare, ochi de ghidare

897-90000

CS-SD
Set de lux - adecvat pentru lucrări de 

instalare complexe

2 x 1 m (alb)
6 x 1 m (roșu)

2 x 1 m (albastru)
10,0 m

prelungitor flexibil de 15 cm (alb), 
inel, adaptor, cârlig mare, cap de 
ghidare plat și rotund, lanternă, 

magnet

897-90001

CS-SH
Mini set - se potrivește perfect în oricare 

geantă de scule

1 x 40 cm (alb)
2 x 40 cm (roșu)

1 x 40 cm (albastru)
1,6 m

prelungitor flexibl de 40 de cm (alb), 
cap de ghidare rotund, cârlig mic, 

ochi de ghidare
897-90003

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Avantajul 
dumneavoastră în 
procesul de 
instalare al 
cablurilor: 
Sonda de tras 
cablu  
Cable Scout+


