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Boroscoop PCE-RS 90 
Starre endoscoop met een werklengte van 275 mm / Diameter van 9 mm / LED-lampen / 

axiale richting kan op de as aangepast worden / Werkt op een accu / Kijkrichting 90° 

De superheldere miniatuur lichtgevende diode op de objectief van de boroscoop geeft zelfs op de 
donkerste hoeken heel duidelijk beeld. Vanwege de extreem lange levensduur van de LED is een 
vervanging van het lampje niet meer noodzakelijk. Door de instelbare helderheid op de endoscoop 
kan de lichtsterkte voor verschillende toepassingen zonder probleem aangepast worden. Een 
krachtige lithium-ion batterij zorgt ervoor dat het apparaat niet van stopcontacten afhankelijk is. 
Deze boroscoop levert superieure beeldkwaliteit, ideale verlichting, compact ontwerp en volledige 
mobiliteit, en dat alles tegen een betaalbare prijs. Dankzij dit alles is deze boroscoop in staat om 
perfecte beelden weer te geven, zoals bijvoorbeeld van holle ruimtes of tijdens de inspectie van 
motoren. Mocht u vragen hebben over de boroscoop PCE-RS 90, dan kunt u de volgende 
technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 
(0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over 
deze boroscoop en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

- Licht van gewicht  

- Li-Ion accu 

- Ergonomisch design 

- Lichttemperatuur 5.300 °K  

- Minimale warmte afgifte  

- Lamp hoeft niet vervangen te worden 

- Verstelbare lichtintensiteit 

- Dichte as  

- Rotatie-axiale kijkrichting kan ingesteld 

  worden zonder het apparaat te hoeven 

  draaien 

- Automatische batterijlader 

- Onovertroffen beeldkwaliteit  

- Robuuste plastic koffer bij de levering 

  inbegrepen  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/boroscopen-kat_153400_1.htm
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Technische specificaties van de boroscoop PCE-RS 90 

Diameter  9 mm 

Werklengte  275 mm 

Kijkrichting  90° 

Helderheid  Individueel instelbaar 

Belichting  LED (1 W) 

Accu  Li-Ionen 

Lichttemperatuur  3.500 °K 

Inhoud levering boroscoop PCE-RS 90 
1x Boroscoop PCE-RS 90, 1x transportkoffer, 1x stroomvoorziening, 1x oplader, 1x handleiding 

 


