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Videoscoop PCE-VE 650 

Endoscoop met 2-richtingen optiek / 3,5" LCD / 3600 mAh batterij / kabellengte 1,5 meter / 
Diameter van 4,5 mm / Heldere LED's op het camerakop / Intern flash-geheugen en een SD-

kaartsleuf / afneembare display   

Deze endoscoop , de PCE-VE 650 beschikt over een 2-richtingen camera. De endoscoop beschikt 
over een camerakop die 180° gedraaid kan worden. De camera is gemakkelijk te bewegen en dit 
wordt geregeld doro de handgreep op de endoscoop . Zo biedt dit apparaat u de mogelijkheid om 
zelfs op meest ontoegankelijke en donkere plaatsten metingen uit te voeren en dit te visualiseren. 
 
De twee LED's op de kop van de camera zorgen voor een heldere verlichting van het te meten 
gebied. Specifieke toepassingen zijn te vinden in de machine diagnostiek en bij kwaliteitsborging in 
verschillende gebieden. Het afneembare en compacte display biedt de mogelijkheid om een 
computer aan te sluiten. Het is dus niet altijd per se nodig om het apparaat in z'n geheel mee naar 
een werkplaats te nemen. Daarnaast biedt deze endoscoop u ook nog de mogelijkheid om foto's 
niet alleen op het flash-geheugen op te slaan, maar ook op een SD-kaart. Aanbevolen wordt dat 
een SD kaart met een maximale grootte van 16 GB wordt gebruikt, een groter geheugenkaartje kan 
namelijk leiden tot een verminderde levensduur van de batterij. Mocht u toch een geheugenkaartje 
met een groter geheugen willen gebruiken kan dit wel, de mogelijkheid bestaat om SD-kaarten tot 
32 GB te gebruiken.  
 
Mocht u vragen hebben over de videoscoop PCE-VE 650, 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 
inspectiecamera en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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- Draaibare camerakop 

- 3,5" scherm 

- Twee heldere LED's op de camerakop  

- 2200 mAh batterij 

- Kabellengte van 1,5 m 

- Flash-geheugen en SD-kaartsleuf   

Technische specificaties van de videoscoop PCE-VE 650  

Kabellengte  1,5 m 

Diameter  4,5 mm 

Display  3.5" LCD 

Display resolutie  960 x 240 

Beeld- en video resolutie  720 x 576, 720 x 480 

Afmeting  100 x 89 x 28 mm 

Plug-verbinding  5-polig 

Rotatie-bereik  180° (90° in twee richtingen) 

Geheugen  SD-kaart 

Capaciteit SD-kaart  Maximaal 32 GB (16 GB aanbevolen) 

Interface  USB 2.0 

AV-uitgang  3-polig, diameter van 4,5 mm 

Batterij-capaciteit  2200 mAh 

Videosignaal-ingang  NTSC/PAL 

Uitgangsspanning  DC5V 

Bedrijfsomstandigheden  -10 ... +40 ° C, rel. Vochtigheid <75% 

Omvang van de levering 
1x endoscoop PCE-VE 650 in een transportkoffer, 1x 16 GB SD-kaart, 2x laders (voor het display 
en de oplader), 1x oplader, 2x batterijen, 1x USB-kabel, 1x handleiding 
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Gebruiksvoorbeelden van de videoscoop PCE-VE 650 

 
Videoscoop PCE-VE 650 

met draaibaar scherm 

 
SD-kaartslot en aansluiting van 

videoscoop PCE-VE 650 

 
De ergonomische camera controle-eenheid van 

de videoscoop PCE-VE 650 

 
De draaibare camerakop van 

videoscoop PCE-VE 650 

 


