
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kis átmérőjű kamera 144 mm-es nagyfelbontású színes LCD monitorral 

• 640 x 480 pixeles LCD felbontás 
• Vízálló IP67-es kivitel 
• Fehérfényű LED világítás a kamerafejben 
• Csillogásmentes közeli képek 15.2cm minimális fókusztávolságról 
• 2GB SD memóriakártya (tárolható képek száma kb. 14.600) 
• Videó rögzítés (max. 4 óra) hangjegyzettel 
• Videó kimenet USB-n és AV kimeneten 
• Opcionális vezetéknélküli adatátvitel (HDV-WTX) PC-re (30 méter) 
• Szállítási tartalom: kamera kábellel SD memóriakártya,  
   3.7V-os Li-Polymer akkumulátorral, AC adapterrel,  
   USB és AV kábellel, hordtáska 
Modellek 

• HDV610: 5.5mm-es kamerafejjel, 1m-es flexibilis kábellel 
•••• HDV620: 5.8mm-es kamerafejjel, 1m-es fél-merev kábellel, ami 
   megtartja a beállított helyzetét 
• HDV640 és HDV640W: 6mm-es kamerafejjel, 1m-es fél-merev 
   kábellel, ami megtartja a beállított helyzetét 
• Forgatógombbal irányítható kamerafejjel a nehezen megközelíthető 
   helyeken való manőverezéshez 
• 320º kamerafej forgatás (160º balra és jobbra) 
• HDV640W: a HDV640 kamera beépített 10-méteres hatótávolságú 
   vezetéknélküli adatátvitellel  

HDV600-sorozat Nagyfelbontású ipari videó endoszkóp kamerák 

HDV-WTX vezetéknélküli 
adóegység 

Kamerafej beépített 
LED világítással 



 

A. USB-kimenet 
B. Mikrofon bemenet 
C. SD kártyahely 
D. AV kimenet 
E. Reset kapcsoló 
F. Hálózati adapter csatlakozó 

144 mm-es 
nagyfelbontású színes 
LCD kijelző 

Opcionális kamera fejek 
 
- HDV-TX1 6mm-es kamerafej 1-méteres fél-merev kábellel 
- HDV-WTX1 6mm-es vezetéknélküli kamerafej 1-méteres fél-merev kábellel 
- HDV-TX2 6mm-es kamerafej 2-méteres fél-merev kábellel 
- HDV-WTX2 6mm-es vezetéknélküli kamerafej 2-méteres fél-merev kábellel 
- HDV-4CAM-1FM 4mm-es kamerafej makrolencsével 1-méteres flexibilis kábellel 
- HDV-5CAM-1FM 5.5mm-es kamerafej makrolencsével 1-méteres flexibilis kábellel 
- HDV-5CAM-3F  5.5mm-es kamerafej teleobjektív lencsével 3-méteres flexibilis kábellel 
- HDV-5CAM-3FM 5.5mm-es kamerafej makrolencsével 3-méteres flexibilis kábellel 
- HDV-5CAM-10F 5.5mm-es kamerafej teleobjektív lencsével 10-méteres flexibilis kábellel 
- HDV-5CAM-1RM 5.8mm-es kamerafej makrolencsével 1-méteres fél-merev kábellel 
- HDV-5CAM-3R 5.8mm-es kamerafej teleobjektív lencsével 3-méteres fél-merev kábellel 
- HDV-5CAM-3RM  5.8mm-es kamerafej makrolencsével 3-méteres fél- merev kábellel 
- HDV-25CAM-10G 25mm-es kamerafej 10-méteres üvegszál kábellel 
- HDV-25CAM-30G 25mm-es kamerafej 30-méteres üvegszál kábellel 
- HDV-WTX vezetéknélküli adóegység 
- HDV-PC tartalék lengőkábel HDV-sorozathoz 

Ütés-, és vízálló IP67 tokozás 

Alkalmazási területek 
 
•••• Háztartás: penészesedés, rovarinvázió, elektromos-, és vízvezetékek 
•••• HVAC: csatornák, szivattyúk, kompresszorok, szellőztetők, fagyasztók 
•••• Gépjármű: motorok, sebességváltók, kompresszorok, elektronika 
•••• Kormányszervek: biztonság, titkosszolgálat 
•••• Ipar: hegesztés, feldolgozó berendezések, áttételek, öntőgépek 
•••• Légiszállítás: repülőgépeknél, lerakódások, repedések és egyéb 
                           meghibásodások felderítése 
 
és még sok-sok egyéb terület… 


