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Draadloze endoscoop PCE-VE 180 
draadloze video-endoscoop met LED verlichting / geheugenfunctie / afneembaar draadloos 

display / geringe kabeldiameter / 1 m gebruikslengte 
De draadloze endoscoop PCE-VE 180 met video- en beeldopname-functie beschikt over een 1 m 
lange semi-flexibele endoscoopkabel. Het handvat en het display van de video-endoscoop zijn los 
te koppelen en staan in verbinding met elkaar via een 2,4 GHz signaal. Zowel de hand-unit als het 
display zijn uitgerust met een accu, die een werking mogelijk maakt van ca. 3 uur. De 
geïntegreerde opslagfunctie maakt het mogelijk dat de video- en beeldopnames opgeslagen 
worden op een micro sd-kaart. Dit geheugen kan uitgebreid worden tot 32 GB. De draadloze 
endoscoopkabel heeft een diameter van 3,9 mm, waardoor het gebruik in kleine holtes mogelijk 
wordt gemaakt. Door de hoge beschermklasse van IP67 kan de endoscoop ingezet worden in 
zware omstandigheden. De endoscoop wordt geleverd met drie verschillende opzetstukken. Het 
spiegel-opzetstuk zorgt ervoor dat met de video-endoscoop in een hoek van 90 ° gewerkt kan 
worden. Een haak- en magneetopzetstuk bieden uitkomst indien er onderdelen uit een holle ruimte 
gehaald moeten worden. 

Mocht u vragen hebben over de draadloze endoscoop PCE-VE 180, 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 endoscoop en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

- 1 m Endoscoopkabel 
- 3,9 mm Kabeldiameter 
- Beeld- en videofunctie 
- 30 ... 80 mm Focusafstand 

- 2,4 GHz Draadloos bereik 
- Hoge geïnterpoleerde resolutie 
- Batterij- en netwerkvoeding  

https://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
https://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Technische specificaties 
Kabellengte  1 m 

Kabeltype  semi-flexibel (zwanenhals) 

Kabeldiameter  3,9 mm 

Belichting  2 LED’s 

Resolutie  1280 x 980 Pixel (geïnterpoleerd) 

Beschermklasse endoscoopkabel  IP67 

Focusbereik  30 ... 80 mm 

Zichtveld  60 ° 

Beeldschermgrootte  3,5 " 
320 x 240 Pixel 

Opslagformaat  beeldformaat: JPG / BMP 
videoformaat: AVI 

Geheugen  Micro-SD (max 32 GB) 

Draadloos bereik  2,4 GHz 
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Leveromvang 
 
1 x Draadloze Endoscoop PCE-VE 180, 1 x spiegelopzet, 1 x haakopzet, 1 x magneetopzet,  
1 x handleiding 

 


