
Tylko jedna promocja na zamówienie. Rysunki i zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym.  © Copyright 2016, FLIR Systems Inc. Wszystkie pozostałe marki i nazwy 
produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Dane techniczne mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Oferta jest ważna od 15 kwietnia do 
30 września 2016 r. Promocji nie można łączyć z żadnymi innymi promocjami i kampaniami FLIR. Promocja jest ważna tylko w krajach obszaru EMEA.  Ceny: sugerowana 
cena detaliczna netto, bez opłat importowych.

Oferta ograniczona czasowo: Od 15 kwietnia do 30 września 2016 r.  
Kontakt: e-mail: biuro@ects .pl  

tel.: +48 664 192 081
  

SERIA Ex

FLIR E60(bx)

SUPER OKAZJE:
WIĘKSZA ROZDZIELCZOŚĆ ZA TĘ SAMĄ CENĘ! 
- Kup FLIR E6 za cenę FLIR E5
- Kup FLIR E5 za cenę FLIR E4
- Kup FLIR E60 za cenę FLIR E50

Kamery termowizyjne FLIR serii Ex to urządzenia typu „wskazanie-zdjęcie”, które wprowadzają 
użytkownika w nowy wymiar. Kamera FLIR serii Ex to opłacalny zamiennik pirometru z pomiarem 
w punkcie. Generuje ona obraz termowizyjny z informacją o temperaturze dla każdego piksela. 
Połączony zapis zdjęć w zwykłym formacie foto, termowizyjnym i nowym MSX® powoduje, że 
posługiwanie się tymi kamerami jest zadziwiająco łatwe.

Kamery FLIR Exx oferują detektory o różnej rozdzielczości. Ponadto szereg wymiennych obiektywów 
umożliwia przestawianie na tryb szerokokątny (w celu rejestracji większej ilości szczegółów w 
jednym ujęciu) lub tryb tele, pozwalający na pomiar temperatur i mniejszych obiektów z większej 
odległości. Istnieje też możliwość ręcznej, niezwykle precyzyjnej regulacji ostrości. Dzięki takim 
funkcjom, jak MSX i łatwy w obsłudze ekran dotykowy, seria Exx stanowi idealne narzędzie dla 
specjalistów termografii.

FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6
Jakość obrazu 80 x 60 pikseli 120 x 90 pikseli 160 x 120 pikseli

Widoczne różnice 
temperatur

0,15°C 0,10 °C 0,06 °C

Tryby pomiaru Punkt w centrum 
obrazu 

Punkt w centrum 
obrazu, obszar o 
maks./min.

1 Punkt (środek); 
1 Prostokątny obszar (min./
maks.); Izoterma (powyżej/
poniżej)

Normalna cena 
rynkowa

995 € 1695 € 2795 €

Promocyjna 
cena rynkowa 995 € 995 € 1695 €

FLIR E50(bx) FLIR E60(bx)
Jakość obrazu 240 x 180 pikseli 320 x 240 pikseli

Widoczne różnice 
temperatur

< 0,05°C < 0,05°C

Ładowarka z 
miejscami na 
dwa akumulatory 
i akumulator 
zapasowy

Opcjonalnie W zestawie

Normalna cena 
rynkowa

5995 € 8495 €

Promocyjna 
cena rynkowa 5995 € 5995 €

OSZCZĘDŹ 
NAWET 1100 €

OSZCZĘDŹ 

2500 €

Kod promocyjny: Free Upgrade EMEA 2016

www.ects.pl/termowizja
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odpowiednich właścicieli. Dane techniczne mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Oferta jest ważna od 15 kwietnia do 30 września 2016 r. Promocji nie 
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Oferta ograniczona czasowo: Od 15 kwietnia do 30 września 2016 r.   
Kontakt: e-mail: biuro@ects.pl  

tel.: +48 664 192 081 

FLIR C2

NARZĘDZIA TESTOWO-POMIAROWE FLIR

SUPER OKAZJE:
3-LETNIA GWARANCJA PRZY ZAKUPIE FLIR C2 

Obecnie wiele ręcznych kamer FLIR jest objętych naszą 
rewolucyjną gwarancją FLIR 2-10 po zarejestrowaniu w 
ciągu 60 dni od daty zakupu. 
- 2 lata na cały produkt
- 10 lat na detektor

Kup urządzenie FLIR C2 w okresie od 15 kwietnia 2016 
r. do 30 września 201 r., a dostaniesz dodatkowy rok 
gwarancji – razem 3 lata bez zmartwień. Jeśli w tym 
czasie wystąpi jakiś problem techniczny z twoim  
FLIR C2, naprawimy lub wymienimy go bezpłatnie.

FLIR Systems to więcej niż kompleksowy dostawca kamer termowizyjnych. 
Produkujemy również szeroką gamę narzędzi testowo-pomiarowych. 
Tylko firma FLIR oferuje równie bogatą gamę urządzeń z funkcją pomiaru 
wspomaganego podczerwienią, takich jak CM174 i MR176/MR160.

Kup kamerę termowizyjną* FLIR w okresie od 15 kwietnia do  
30 września, a dostaniesz rabat 15% na jedno z narzędzi  
testowo-pomiarowych FLIR. 

(* nie dotyczy modeli FLIR C2 i TG)

3-LETNIA  
PEŁNA GWARANCJA NA 

PRODUKT! 
Aby uzyskać prawo do ograniczonej gwarancji FLIR 2-10, nabywca produktu musi go zarejestrować, podając wszystkie wymagane informacje, 
bezpośrednio w firmie FLIR na stronie http://www.flir.com W CIĄGU 60 (SZEŚĆDZIESIĘCIU) DNI od daty zakupu przez pierwszego użytkownika 
końcowego (data zakupu). PRODUKTY UPRAWNIONE DO GWARANCJI, KTÓRE NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE PRZEZ INTERNET W CIĄGU 60 
(SZEŚĆDZIESIĘCIU) DNI OD DATY ZAKUPU, BĘDĄ OBJĘTE JEDNOROCZNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD PIERWSZEJ DATY 
ZAKUPU.

3-LETNIA GWARANCJA PRZY ZAKUPIE FLIR 
C2 – 3 LATA BEZ ZMARTWIEŃ

KUP KAMERĘ TERMOWIZYJNĄ FLIR, A DOSTANIESZ 
RABAT 15% NA JEDNO NARZĘDZIE TESTOWO-
POMIAROWE

Kod promocyjny: EXT-W C2 EMEA 2016

Kod promocyjny: T&M-15% EMEA 2016

RABAT 

-15%

699 €

RABAT 15% NA JEDNO NARZĘDZIE TESTOWO-POMIAROWE 

www.ects.pl/termowizja




