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BAROSCÓPIO PVS 
 
 
 

Hand-held sistema portátil, completa borescópio com monitor, câmera e vídeo. 
Brilhante TFT 
Mobilidade revolucionária, não há necessidade de transportar grandes componentes 
múltiplos 
Unidade compacta, palm-sized inclui fonte de luz LED, TFT (Thin Film Transistor) de 
exibição, câmera e gravador 
Toma ainda fotos e vídeo dinâmico em tempo real 
Memória interna SD permite ao usuário salvar um vídeo inteiro e saída mais tarde 
Saída de monitor de TV, saída USB do computador 
Vários vendo dicas espelhadas e ângulo de visão extra-larga 
Vários formatos de vídeo compatíveis com a maioria dos softwares, incluindo o 
Windows ® Media Player 
Nenhum software especial necessário 
As baterias recarregáveis podem gravar por 4 horas 
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Vem com um 3,3 pés (1m = 30M!) Sonda obediente tempo que mantém as formas 
necessárias 
0.2 "sonda câmera de ponta diâmetro (5,5 milímetros) se encaixa facilmente através 
do plug buraco de qualquer motor de ignição 
4 super-força LED brancos dentro da ponta 
Água, óleo, poeira e resistente a riscos 
Iluminação optimizada 
Rápida montagem de módulo da lente 
Intensidade de iluminação facilmente se ajusta ao ambiente 
3.5 "(89 milímetros) Monitor TFT extra-grande 
Registros ao vivo de vídeo, captura de imagens estáticas gravadas para o cartão 
SD. Inclui Case, fonte de alimentação, manual de operação, espelho 90d, cotonetes 
de limpeza. 
 
 
Kit inclui: 
Carregador 
Lens módulo cabo 39,4 "(1 M = 30M!) 
Cartão de memória SD 
90 º espelho 
USB de 5 pinos cabo mini-B 
Cabo de vídeo 
Pano de limpeza 
Cotonetes 
Instruções 
Caso pesados 

FORMATO DE SAÍDA NTSC, PAL 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO Li-Polymer bateria, 3,7 V Power Supply 

Resolução da Tela 325 x 250 

CONSTRUÇÃO Aço 

Polegadas tela TAMANHO 3.5 
 

 

Diâmetro do tubo obediente 5,1 milímetros  
 
Hand Held WIRELESS! LCD monitor de vídeo USB  
Mundial Utilização NTSC / PAL! 
 


