
Elma BElma B--scope 500 videoendoskop scope 500 videoendoskop 

med fotomed foto--  och videoupptagning!och videoupptagning!

Se detaljerna där du har behov för det. Inne i väggen, inne i hålrum eller i en växellåda. Alla 
inspektionsuppdrag blir enklare att utföra med ELMA B-scope 500. De flesta 
hantverksgrupper har uppdrag där behovet för att kunna se de dolda, eller gömda detaljer, 
finns. De uppdragen är snabba att utföra med detta endoskop, som användaren enkelt och 
effektivt, ställer in, använder, samt dokumenterar sina inspektionsuppdrag med. 
Möjligheten till att dokumentera det man ser är unik och ger användaren mycket stora 
möjligheter att erbjuda en mer komplett inspektion.  
 
Med en probdiameter på Ø6mm och möjligheten att ansluta prober på upp till 3m, är 
användbarheten mycket stor och även svårtillgängliga platser blir möjliga att inspektera. 
Endoskopet har en inbyggd ljuskälla med 10 olika nivåer, så anpassningen till varje 
uppdrag blir optimal. Videofunktionen och den medföljande programvaran gör det 
dessutom möjligt att redigera videosekvenser och stillbilder, så de passar till det aktuella 
dokumentationsbehovet. Endoskopet har ett internt minne, men har också möjlighet att 
sätta i ett externt SD-kort på upp till 8 Gbyte, vilket räcker till mängder av 
videoupptagningar och bilder. Om det finns behov för det, kan endoskopet anslutas till en 
extern monitor, för bättre överblick.  
 
Elma B-scope 500 kommer komplett i en väska av hårdplast med 1m probe, progarmvara, 
manual, laddare, spegel och magnet samt kablar, helt klar för användning.  
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Tekniska Data:Tekniska Data:

Fokus: 10 mm - ∞

Synvinkel: 55° 

Arbetstemperatur : 0…45°C 

Problängd: 1m (3m som tillbehör)

Diameter: Ø6mm

Upplösning: 320 x 240 pixel 

Skärm : 3,2” 

Fotoformat: JPG

SD-kort: Max 8Gbyte

Video output: PAL/NTSC

Batterier : 3,7V 1800mAh 

uppladdningsbara

Mått: 240x160x100 mm

Vikt: 584 g

TilbehörTilbehör

EANEAN EE--NRNR ProduktProdukt

5706445570478 4211163 Strömförsörjning m. mini-USB stik 
5706445570638 4200621 Micro SD kort 4GB 




