
Sonda videoskopu 

Délka 1,2 metru (3,94 stop) 

Typ 
Snímatelná, zpola vroubkovaná, vodotěsná, s možností ponoření do hloubky 

1 metru nebo hlouběji 

Průměr 8,5 mm (0,33 palce), volitelně k dostání sondy 3,8, 5,5 a 9 mm 

Materiál Elastomerem potažená ocel 

Světlo Nastavitelné LED, vpředu, po jedné straně 

Osvětlení 53 lux 

Technologie Up is Up™ 
Odpovídající zobrazení snímku bez ohledu na orientaci sondy, pouze sondy 

8,5 mm, 1,2 m 

Fotoaparát 

Kamera dual-view, dopředu a po straně 

Rozlišení 800 × 600 (480 000 pixelů) 

Formát snímků JPG 

Formát videa AVI 

Výstupní formát videa Komprese MPEG 

Digitální zoom Přiblížení nastavitelné od 1x do 8x 

Zorné pole 68° 

Hloubka pole 25 mm až nekonečno 

Rozlišení videa Standard 

Minimální vzdálenost 

ostření 
10 mm 

Typ objektivu Pevný 

Otáčení 180° 

Streamování videa není k dispozici 



Obrazovka LCD 

Dotyková obrazovka není k dispozici 

Velikost 7 palců (17,79 cm) 

Rychlost obnovování 30 Hz 

Technologie Up is Up™ Svislá úprava obrazu v reálném čase 

Podsvícení LED Seřízení jasu pro optimální zobrazení 

Komunikace 

Bezdrátové rozhraní není k dispozici 

Přenos dat USB 

Fluke Connect™ není k dispozici 

Okamžité odesílání dat 

do cloudu 
není k dispozici 

Obecné specifikace 

Barevné palety Viditelné světlo, stupně šedé nebo invertované 

Interní paměť 6 GB 

Fyzická tlačítka 
Technologie intuitivně ovládaných tlačítek se snadnou navigací, 4 funkční 

tlačítka, 4 navigační tlačítka, jedno tlačítko záznamu nebo výběru 

Přenosné pouzdro Ochranné pouzdro EVA 

Popruh Řemínek na ruku 

Napájecí adaptér AC adaptér/vstup z nabíječky baterií 

Baterie Nabíjecí interní baterie li-ion 6 400 mAh 3,7 V 

Životnost baterií 3 hodiny s 50 % jasem LED 

Rozměry 6,98 x 8,85 palců (17,73 x 22,48 cm) 

Hmotnost 1,95 liber (0,88 kg) 

 



Kategorie IP 

Tablet IP54, chráněno před prachem a chráněno proti vodě stříkající z trysky 

Sonda IP68, prachotěsná a možnost ponoření do hloubky 1 metru nebo hlouběji 

Test pádem 2 metry (6,56 stop) 

Provozní teplota 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F), 50 °C (122 °F) po dobu kratší než 10 minut 

Teplota pro skladování -40 °C až 60 °C (-40 °F až 140 °F) 

Provozní vlhkost 

90 % při 35 °C (95 °F) 

75 % při 40 °C (104 °F) 

45 % při 50 °C (122 °F) 

Záruka 2 roky 

 


