LAHOUX SPOTTER PRO
Vanaf: €1.915,00

Lahoux Spotter Serie

Hand-held Warmtebeeldcamera

De Lahoux Spotter serie bestaat uit diverse modellen handheld
warmtebeeldkijkers. De warmtebeeldkijker helpt u om in moeilijke zichtsituaties datgene wat u niet kunt zien toch op te
merken, bijvoorbeeld in bos, gebladerte of in het donker. De
LAHOUX SPOTTER PRO+
Vanaf: €2.019,00

kijker is handzaam en licht van gewicht, waardoor u deze kunt
gebruiken om grote oppervlakken te scannen/verkennen zonder
vermoeide armen te krijgen. De camera heeft intuïtieve en
gemakkelijke bediening en is daardoor eenvoudig in gebruik.
Voordelen van de Lahoux Spotter:
» Eenvoudig in gebruik, 4 knoppen met duidelijke functieaanduiding.
» Licht van gewicht en handzaam in formaat.

LAHOUX SPOTTER PRO 35
Vanaf: €2.520,00

» Beeldscherm met kleur voor een betere beeldweergave;
black-hot, white-hot en red-hot.
» Ontworpen voor gebruik in het donker.
» Interne Li-Ion batterij, opladen via USB kabel.

De Lahoux Spotter is verkrijgbaar in vijf versies:
Pro, Pro+, Pro 35, Elite 35 en Elite 50.

LAHOUX SPOTTER ELITE 35
Vanaf: €3.710,00

LAHOUX SPOTTER ELITE 50
Vanaf: €4.120,00

Consumentprijs incl. BTW

DRI Waarden

Berekend volgens de Johnson Criteria voor een doel ter grootte van een man met een kritische afmeting
van 1,8 x 0,5 meter. Detectie, Herkenning en Identificatie zijn gedefinieerd voor een beeld van respectievelijk 1.5, 6 en 12 pixels op de beeldsensor.

SPECIALIST IN NACHTZICHT

Lahoux Spotter Serie

Hand-held Warmtebeeldcamera

Meegeleverde Accessoires
» USB kabel met netadapter
» Quick Start Guide
» Video kabel
» Draagtas

Optionele Accessoires

» Grotere lens voor hogere vergroting
(Alleen verkrijgbaar voor Pro en Pro + versie)
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