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Meetapparatuur voor auto’s PCE-VE 600 
Draadloze 4-wegs HD endoscoop voor de industrie en ambachten / Groot 7” LCD-display / 2 

GB geheugenkaart voor foto en video / Diameter van 6,0 mm / Lengte van 1 meter / 4-
wegsoptiek 

De draadloze 4-wegs HD endoscoop PCE-VE 600 is het absolute optimum voor technici en 
ingenieurs die zich bezighouden met onderhoud. De draadloze 4-wegs HD endoscoop geeft u een 
inzicht in de apparatuur aan de binnenkant van uw machines en installaties. De foto’s en video’s die 
u hiervoor maakt kunt u op een SD-kaartje opslaan maar ook direct via USB naar een PC overdragen. 
Op uw PC kunt u vervolgens in alle rust de gevonden data analyseren of aan andere mensen laten 
zien. Let u ook op de kleine diameter van de meetbuis (6,0 mm). Hierdoor kunt u met de meetbuis 
doordringen tot de kleinste componenten. De buislengte bedraagt 1 meter. Met de joystick kunt u de 
flexibele camerakop in vier verschillende richtingen bewegen. Door het flexibele gebruik, het lage 
gewicht en de uitstekende optische elementen kunt u heel gemakkelijk en snel en vroeg 
probleemgebieden opsporen om zo doelbewust preventieve maatregelen te nemen. Dit kan dan dus 
plaatsvinden zonder tijdrovende demontages die vaak ook nog eens veel geld kosten. Vereenvoudig 
uw dagelijkse bezigheden en gebruik de draadloze 4-wegs HD endoscoop tijdens het onderhoud en 
inspectie van uw operationele systemen / machines en bespaar tijd en geld voor de demontage van 
uw machines. Mocht u vragen hebben over de meetapparatuur voor auto’s PCE-VE 600, 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. 

 

- Draadloze overdracht van foto’s naar een 

  monitor (tot 30 meter) 

- 4-wegs sonde met 6 mm doorsnede en 1 meter 

  lengte 

- Camera IP67 

- SD-kaart voor de opslag van foto en video 

- Video’s met voice recorder 

- Aansluitingsmogelijkheden op een externe 

  monitor of PC 

- Werkt op een accu 

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-voor-alle-parameters/endoscopen-kat_153398_1.htm
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Technische specificaties van de meetapparatuur voor auto’s PCE-VE 600 

Lengte kabel  1000 mm 

Diameter kabel  6 mm 

Camerakop  Bewegelijk in vier richtingen 

Display  7” LCD (800 x 600) 

Optimale zichtafstand  5 … 15 cm 

Max. buigradius van de camera  320 ° 

Beeldformaat  jpg (640 x 480 / 2048 x 1536) 

Videoformaat  .mp4 (1920 x 1080 / 30/25 fps) 
.mp4 (1440 x 1080 / 30/25 fps) 
.mp4 (1280 x 720 / 30/25 fps) 
.mp4 (640 x 480 / 30 fps) 

Zoom en draaiing  8x zoom / 90° beelddraaiing 

SD-kaart  2 GB (max. 8 GB mogelijk) 

Accu  3,7 V Lithium accu / 1800 mA  

Aansluiting  AV out / USB / HDMI 

Selecteerbare talen  Duits, Engels, Spaans en Frans 

Afmetingen  240 x 160 x 100 mm 

Gewicht  585 g  

Omvang van de levering  
1x draadloze 4-wegs HD endoscoop PCE-VE 600 incl. joystick met 4-wegsoptiek, 1x 2 GB SD-
kaart, 1x USB-kabel, 1x haken en magneetadapter, 1x AV kabel, 1x accu, 1x netkabel, 1x koffer, 1x 
handleiding 

Opmerking: Let erop dat dit apparaat niet voor medische doeleinden gebruikt mag worden.  

 


