
Vse na vidiku: s kontrolno 
kamero Cable Scout Cam

Cable Scout Cam 
Cable Scout Cam je profesionalna nadzorna kamera WiFi HD za vizualni 
pregled predmetov, oddaljenih do 10 metrov. Video posnetke je mogoče 
oddajati v realnem času ter snemati video in foto posnetke v najmanjših 
prostorih, ki bi jih sicer težko videli. Ta izdelek je združljiv z operacijskimi 
sistemi Android, iOS, Windows in MAC.

Glavne značilnosti in področja uporabe
 
• Brezžični prenos slike in videa prek WLAN-a
• Brezplačna aplikacija za Android in iOS
• Združljivost sistema: Android, iOS, Windows, Mac
• Razred zaščite IP: IP68 (sonda)
• Vidni kot: 70 °
• Ločljivost: 2,0 milijona slikovnih pik
• Posebna dolžina: 10 m
• Tip kabla: poltogo
• Goriščna razdalja: 4-8 cm
• Premer glave kamere: 8 mm
• Frekvenca: 2,4 GHz
• LED luč: zatemnljiva

Vsebina / dodatki: Kavelj, magnet, ogledalo in nepremočljiva kapa

TIP Izdelek št.

Cable Scout Cam 897-90060

NOVO



Cable Scout+

•  Večnamensko orodje za profesionalno namestitev kablov

•  Prihranek časa pri vgradnji kablov tudi v najtežjih okoljih

• Palice ojačane s steklenimi vlakni

• Vlečna sila do 200 kg

•  Različni kompleti, sestavljeni iz robustne torbe in dodatkov

TIP Opis

Vsebina / palice 
iz steklenih 

vlaken
Zmogljivost

(m)
Vsebina
dodatki

Izdelek 
št.

CS-SB
Osnovni komplet - primeren za preproste 

naloge namestitve kablov
10 x 1 m (bela) 10,0 m

15 cm prilagodljiv podaljšek (bel), 
adapter, velik kavelj, vodilno ušesce

897-90000

CS-SD
Luksuzni komplet - uporaben v zapletenih 

situacijah namestitve

2 x 1 m (bela)
6 x 1 m (rdeča)
2 x 1 m (modra)

10,0 m

15 cm prilagodljiv podaljšek (bel), 
obroč, adapter, velik kavelj, vodilno 

ušesce, ravna in okrogla vodilna 
glava, svetilka, magnet

897-90001

CS-SH Mini komplet - primeren za vrečko z orodjem

1 x 40 cm (bela)
2 x 40 cm (rdeča)

1 x 40 cm 
(modra)

1,6 m
40 cm prilagodljiv podaljšek (bel), 

okrogla vodilna glava, majhen kavelj, 
vodilno ušesce

897-90003

Tehnične spremembe pridržane.

Prednost pri 
vlečenju kabla: 
pripomoček za 
vlečenje kablov 
Cable Scout+


