
Visuelle inspektioner – 
Identificerer skadedyrs 
aktiviteter på ufremkommelige 
steder

Opret og del let høj-
kvalitetsbilleder & -videoer, 
ideelle til inspektionsrapporter

Reducer manuel håndtering for 
at få adgang til

FORDELE FERRET’en KAN SE OG NÅ, HVOR DU IKKE KAN

GNAVERE

Ideelt til inspektion af
gnaveres aktiviteter

•  Nede under genstande
•  Snævre rum

•  Bag ved udstyr
•  Kanaler

•  Voksesteder

INSEKTER

Ideelt til inspektion af 
insektaktiviteter

• Rundt om genstande
•  Snævre rum

•  Bag ved udstyr
•  Kanaler

FUGLE

Startsstedsinspektion på første 
sal, uden behov for stiger eller 

andet adgangsgrej

•  Første inspektion
•  Taginspektion

•  Reduceret brug af stiger
•  Reduceret risiko

• Identifikation af reder

HVEPSE

Ideelt til første inspektioner af 
hvepsereder

•  Første inspektion

•  Inspektion af reder

•  Reduceret brug af stiger

•  Reduceret risiko

Opretter fotos til
inspektionsrapporter

Ideelt til inspektion af
ufremkommelige steder 

Mindsker behovet for stiger -
undgå arbejdsulykker

Ideelt til inspektion af
skadedyrs aktiviteter

•

•

•

UNDERSØG MED FERRET PEST  - SMART TOOL. SMART VALG. 

Ferret Pest er udviklet til at udføre hurtigere og lettere visuel inspektion på tæt hold og til at kunne identificere og lokalisere skadedyrs aktiviteter på vanskeligt 
fremkommelige steder.

Bekvem trådløs og genopladelig kamera med indbygget WiFi-hotspot, 720P høj opløsning-streaming, der leverer fotos og videoer direkte til din smart-enhed med støtte 
til rapportering af inspektionen. Ekstra teknologi i denne model omfatter Free App-styret variabel fokus for at se mindre detaljer, super-hurtig opladning, og en Always 
Up Viewing-tilstand, så billedet altid vender opad, uden hensyn til i hvilken retning kameraet er vendt. Den inkluderede retvinkeladapter gør at kameraet kan vende 90 
grader, så der kan filmes flere synsvinkler.

FERRET PEST - PRODUKTINFORMATION
Trådløst inspektionskamera til mange formål

Trådløst inspektionskamera til mange formål

FÅS
UDELUKKENDE HOS



LINKER TRÅDLØST TIL DIN SMARTPHONE

Foto/video direkte til 
din smart-enhed

Justerbar 
lysstyrke

App-styret linse
Variabel fokus

Super-hurtig 
opladning

Galleri

FERRET PEST KIT OMFATTER

Polstret EVA-etui Det Ferret Pest Ip67
klassificerede kamera

Fleksibel kamera hals Gevindadaptere

PRISVINDENEDE DESIGN

TRÅDLØST, 
GENOPLADELIGT & 
INDBYGGET WIFI-

HOTSPOT

JUSTERBARE
KLARE HVIDE 

LED’ER

720p HD
STREAMING

GRATIS APP,
BRUGERVENLIG

DIGITAL 
ZOOM-FUNKTION

Billeder med 
720p-høj opløsning 
med foto & video 
i realtid direkte til 
din smart-enhed

Det justerbare hvide 
LED lys  smutter let 

ind på de der snævre 
mørke steder med 

dets klare hvide 
LED’er

Den gratis Ferret app, 
der er let at bruge, 

giver dig kontrol over 
kameraet.

Download gratis på 
mobil app, Android 

og IOS

Brug 2 fingre for
at zoome ind

Verdens første 
trådløse 

genopladelige 
inspektionskamera, 

der giver en live 
stream med høj 
opløsning og en 

trådløs rækkevidde 
på op til 15 m

SUPER-HURTIG 
OPLADNING

Oplad kameraet 
fra fladt til 95 % på 

1 time

APP-STYRET LINSE 
MED VARIABEL 

FOKUS

Skarphed ned til 
6 cm

Flere anvendelses 
muligheder

Fleksibilitet og 
komfort

Opladning via USB

Bekvemmelighed

Lang rækkeviddeikke 
begrænset af 

længden på et 
endoskopisk kamera

Gratis og 
brugervenlig

Tag fotos & 
videoer - ideelt til 

Skarp/høj 
billedopløsning Bedre visibilitet

Zoom ind for at 
komme tætter inpå

Detaljeret 
præcision vha. 

den app-styrede 
linse med variabel 

fokus

Højrevinkeladapter

HØJREVINKEL-
ADAPTER

Messingadapter 
muliggør at Ferret-

kameraet kan 
vende 90 grader i 

forhold til centrum 
uden at bruge den 
fleksible svanehals

Flere valgbare 
kameravinkler

Bedre kontrol i svær 
fremkommelige rum

FERRET MED 
ALTID OPADVENDT 

VISNING

Billedet på Ferret 
kameraet altid 
vender opad

USB-C
opladningskabel

Reserve-pakninger
og brugermanual

FORDELE

VALGFRIT TILBEHØR

I App-indstillingss-
kærmbilledet 

kan man vælge 
billedvisning i enten 
normaltilstand eller 
altid-opad-tilstand

FERRET PEST - EGENSKABER

Bedre iboende 
rumvisibilitet

720P HD-streaming
Visningsvinkel 90°

Justerbare klare
hvide LED’ly

Genopladeligt, trådløst 
og IP67-klassificeret

Indbygget
WiFi hotspot

Lille, let og modstandsdygtig
Vægt: 33g

Størrelse: 80mm x 32mm

Driftstid op til 100 
minutter

2.4Ghz WiFi

Trådløs rækkevidde
op til 15m

SUPER-HURTIG
OPLADNING

APP-STYRET LINSE MED 
VARIABEL FOKUS

FERRET MED ALTID 
OPADVENDT VISNING

EGENSKABER

Ferret Stick’en har 100 % justerbare sektioner til indstilling af forlængerarm til en hvilken som helst længde, og et rillet design, der holder Ferret-kameraet i den rigtige retning.

Trådløst inspektionskamera til mange formål
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