
METOFIX VS500
Videoscoop

VS500 videoscoop

 � Flexibele camera voor moeilijk bereikbare plaatsen
 � Met foto en video opname
 � Met waterdichte 17mm camera (1m)
 � 3,2” kleuren display
 � Verleningen en kleinere camera’s verkrijgbaar
 � SD-Kaart optioneel verkrijgbaar

 � 17mm lenscamera 1mtr
 � Oplader en accu
 � In koffer

Kenmerken Standaard levering

Omschrijving

Display 3.2 inch kleurendisplay

Voeding Interne Li-ion accu (verwisselbaar)

Gewicht 597 Gram

Specificaties

Artikelnummer 545712

EAN 8712423006690

Standaard levering 

De METOFIX VS500 videoscoop maakt moeilijk bereikbare plaatsen zichtbaar. Denk aan leidingen, 
buizen, plafond, vloer, of onder een bad. Met de flexibele camera en extra verkrijgbare verlengstukken 
is geen ruimte onbereikbaar. 

De VS500 komt standaard met een 17 mm waterdichte camera met een lengte van 1 meter. 
Los verkrijgbaar zijn: 

• flexibele 6 mm lensarm van 1 of 2 meter 
• buigbare 9 mm lensarm van 1 of 2 meter;  
• 17 mm verlengarm van 1, 2 of 3 meter. 

De 17 mm lensarm verleng je probleemloos tot wel 7 meter met maximaal twee verlengarmen. 

Altijd een goed beeld 
Op het 3,2” kleurendisplay krijg je een goed beeld van de situatie. Wil je het beeld roteren of spiegelen? 
Ook dat dat is geen probleem via de eenvoudige bediening. De VS500 heeft de mogelijkheid om foto’s 
en video’s te maken en deze op te slaan op een SD-kaart. 

De METOFIX VS500 wordt geleverd met Li-ion accu en lader, 17 mm arm van 1 meter, RGB-kabel en 
17 mm set met haak, spiegel en magneten. 

Over LEVELFIX instruments - Innovatief, nauwkeurig en robuust
LEVELFIX instrumenten zijn met uiterste zorg en precisie geproduceerd. Door meer dan 25 jaar ervaring 
en kennis toe te passen in onzeproducten heeft u absolute top kwaliteit in handen. 

LEVELFIX heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding op de markt, hierdoor heeft u gegarandeerd de 
beste kwaliteit voor uw geld.
  


