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OXE ED-301 - Inspekční kamera se záznamem na SD kartu 
 

• video rozlišení až 1080p  

• ohnisková vzdálenost 4 -500 cm 

• rotace obrazu 360° 

• 8 LED s nastavitelnou intenzitou 

• vodotěsná, vysoce citlivá 

• délka kabelu 10 m 

• BRAŠNA ZDARMA 

• Možnost dokoupení kabelů 1/3/5 a 10m 
 

3 711,- Kč bez DPH 
4 490,- Kč s DPH 

 
POPIS 

OXE ED-301 je nová inspekční kamera se záznamem na SD kartu. Inspekční kamera disponuje velkým LCD 

displejem s úhlopříčkou 4.3", na kterém můžete sledovat obraz z kamery v plném rozlišení. Maximální rozlišení, 

které umí kamera zaznamenat, je FULL HD (1080p). ED-301 je vybavena 8 velmi silnými LED diodami, které perfektně 

osvítí zkoumanou oblast. Dlouhý provoz (5 - 7 hodin) je zaručen vestavěnou baterií o celkové kapacitě 2 600 mAh. 

Zařízení je vhodné pro inspekci podvodních prostorů, motorových vozidel, kanalizačních potrubí, šacht a dalších 

špatně přístupných prostorů. Délka kabelu s kamerou je 10 m. Tloušťka v místě kamerové jednotky je 8 mm. 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Parametr Hodnota 

Model OXE ED-301 

Displej 4.3“ barevný LCD displej 

Rozlišení kamery 1920x1080 px 

Úhel záběru (horizontální) 70° 

Jazyk Angličtina + 10 jazyků 

Délka kabelu 10m 

Ohnisková vzdálenost 4 cm – 500 cm 

Vodotěsnost IP67 (pouze pro objektiv / kabel) 

Průměr čočky 8mm 

Rozměry 175x100x30 mm 
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Vysoké rozlišení, velká ohnisková vzdálenost 

Inspekční kamery OXE ED-301 pořizuje záznam z těžko 

přístupných míst v maximálním FullHD rozlišení 1080p. 

Tělo kamery obsahuje velký LCD displej s úhlopříčkou 

4.3", pomocí kterého lze sledovat pořizovaný záznam, a 

to jak po uložení na SD kartu, tak i živě během pořizování 

záznamu. Na displeji jsou videa přehrávána taktéž v 

rozlišení 1080p.  

Výkonný přísvit 

Kamera je osazena 8 LED diodami. Díky tomu na 

pořízeném záběru uvidíte přesně to, co 

potřebujete, bez tmavých ploch. Nastavit lze 

různé módy síly přísvitu. Kromě toho je tělo 

inspekční kamery vybaveno přísvitem. 

 

 

 

 

 

Voděodolné provedení 

Samozřejmostí inspekční kamery OXE 

ED-301 je krytí IP67, které dělá z 

kamery pomocníka do každé situace. 

Různé možnosti použití 

Inspekční kamera ED-301 je praktickým 

pomocníkem do každé situace. Zařízení je 

vhodné pro inspekci podvodních prostorů, 

motorových vozidel, kanalizačních potrubí, šacht 

a dalších špatně přístupných prostorů.  Díky krytí 

IP67 můžete kameru použít pro prozkoumání 

míst, kde je velká vlhkost či voda. 

 

 

 

OBSAH BALENÍ 
- ENDOSKOP ED-301 
- 10m kabel s kamerou a přísvitem  
- brašna 
- kabel USB pro nabíjení USB  

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ – NÁHRADNÍ KABELY 

OXE ED-301-1m OXE ED-301 náhradní kabel s kamerou, délka 1m  653,- Kč 
OXE ED-301-3m OXE ED-301 náhradní kabel s kamerou, délka 3m  818,- Kč 
OXE ED-301-5m OXE ED-301 náhradní kabel s kamerou, délka 5m  983,- Kč 
OXE ED-301-10m OXE ED-301 náhradní kabel s kamerou, délka 10m  1232,- Kč 
*kabely nelze spojovat do sebe 

https://www.oxe.cz/oxe-ed-301-nahradni-kabel-s-kamerou-delka-1m/
https://www.oxe.cz/oxe-ed-301-nahradni-kabel-s-kamerou-delka-3m/
https://www.oxe.cz/oxe-ed-301-nahradni-kabel-s-kamerou-delka-5m/
https://www.oxe.cz/oxe-ed-301-nahradni-kabel-s-kamerou-delka-10m/

