
   

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 638-300 • Fax +49 2932 638-333 • info@laserliner.com • www.laserliner.com

VideoFlex G4 Arc

Professionellt videoinspektionssystem med
mekaniskt justerbart kamerahuvud 

Professionellt videoinspektionssystem för visuell
kontroll vid svårtillgängliga ställen t.ex. i rör,
håligheter i väggar och tak, bakom kablar och
ledningar och motorfordon som ska inspekteras
visuellt. Det mekaniska justerbara kamerahuvudet
gör att man kan se exakt rätt position. Den fina
färgåtergivningen ger en extremt realistisk bild och
detaljer kan tydligt fångas med zoomfunktionen. Den
ergonomiskt designade enheten passar bra i handen
och är bekväm att använda. Med åtta olika språk och
en kompakt, utbytbar kameraenhet kan den här
enheten användas inom många olika
applikationsområden. Bilder och videor kan sparas
på ett SD-minneskort och analyseras via
USB-C-gränssnittet.
● Visuell lokalisering av problem bakom eller

inne i t.ex. väggar, rör, håligheter
● SmartView: Intuitiv rotation av basenheten för

enkel orientering
● Mekanisk justerbart kamerahuvud gör att man

kan se exakt rätt position
● 4 högpresterande lysdioder för kraftfullt

belysning vid kameran
● Möjlighet att byta till olika kamera enheter
● Skarpa och klara färger för mycket realistiska

bilder

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
KAMERAHUVUD            ø 9 mm

UPPLÖSNING KAMERA 640 x 480 pixlar

VISNINGSOMRÅDE (FOV) 57°

KAMERA FOKUS (DOF) 3 … 5 cm

SKÄRM TYP 3,5" TFT-färgdisplay

UPPLÖSNING DISPLAY 320 x 240 pixlar

BILDFORMAT JPEG

LÄNGD 1 m

BELYSNING 5 ljusstyrkesteg

DIGITAL ZOOM 2 digitalzoom i steg om 20%

Mikro-SD lagringskort 
upp till 16 GB

PORT USB

PORTAR USB typ C
Video-utgång Cinch

STRÖMFÖRSÖRJNING USB typ C 5V / 2A
Li-Ion batteri 3,7V / 2,8Ah

MÅTT (B x D x H) 181 mm x 207 mm x 96 mm

VIKT 342 g (inkl. batteripaket)

VideoFlex G4 Arc ART-NR. 082.245A EAN-KOD 4021563715992 ST/FRP  1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

MINNE

http://www.tcpdf.org

