
 
 

 
K OKAMŽITÉMU VYDÁNÍ    Kontakt: Ruud Heijsman – FLIR 
1. března 2016      +31 765 794 191 nebo ruud.heijsman@flir.com 
 
          
 

FLIR představí mononukleární termokameru FLIR Scout TK  
na veletrhu IWA Outdoor Classics 2016 

FLIR zde bude prezentovat i oceňovaný model termokamery FLIR Scout II 
 
WILSONVILLE, OR – 1. března 2016 – Společnost FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) představí 
evropské veřejnosti novou mononukleární termokameru Scout TK na letošním veletrhu IWA Outdoor 
Classics v německém Norimberku, který se koná od 4. do 7. března 2016. Společnost zde rovněž 
předvede svůj osvědčený a zákazníky oceňovaný model FLIR Scout II. Oba výrobky jsou jasnou 
odpovědí společnosti FLIR na potřeby všech, kteří rádi chodí do volné přírody, a rozšiřují sortiment 
termovizních nočních zařízení i pro lovecké a volnočasové využití. 
 
Mononukleární termokamera FLIR Scout TK je vůbec nejmenší a nejlehčí kamerou řady FLIR Scout a 
byla vytvořena speciálně pro outdoorové použití. Díky kapesní velikosti a konstrukci pro jednoruční 
použití mohou uživatelé termokamery Scout TK vidět i v úplné tmě a lépe tak sledovat své okolí. 
Termokamera Scout TK má baterii s životností delší než 5 hodin a dokáže detekovat teplo vyzařované 
lidmi a zvířaty na dálku až 90 metrů nebo identifikovat hlavní orientační body v terénu. Odolná 
termokamera Scout TK pomáhá uživatelům při kempování, rybaření nebo turistice s průzkumem a 
vizualizací okolí, bez ohledu na světelné podmínky. 
 
FLIR Scout II je odolná, kompaktní termovizní noční kamera určená pro skvělé zážitky v přírodě. 
Termokamera Scout II detekuje tepelné stopy zvířat a lidí na vzdálenost až 550 metrů, v závislosti na 
modelu, a zobrazuje ostré a čisté termogramy na LCD displeji s rozlišením 640 x 480 pixelů. A díky 
volitelnému video výstupu (model 320) a možnostem zvětšování obrazu umožňuje termokamera Scout II 
venkovním nadšencům pozorovat přírodu tak, jak nikdy předtím.   
 
Termokamera FLIR Scout TK bude uvedena na trh v regionu Evropy, Středního východu a Afriky 1. 
dubna 2016 za doporučenou koncovou cenu 533 EUR (bez DPH). Spotřebitelé si mohou koupi výrobku 
předběžně registrovat na webové stránce www.flir.com/scouttk. Více informací o tomto produktu se 
dozvíte na tiskové konferenci společnosti FLIR dne 5. března 2016 ve 14:00 hod na veletrhu IWA 
Outdoor Classics 2016, hala 4A, stánek 205.  
 
 
 
 
O společnosti FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. je předním světovým představitelem v oblasti konstrukce, výroby a prodeje senzorových systémů, které zvyšují 
vnímání a informovanost. Pokročilé systémy a komponenty společnosti FLIR jsou používány pro širokou škálu informačních, 
termovizních a bezpečnostních aplikací, včetně vzdušného a pozemního sledování, monitorování provozních podmínek, navigace, 
rekreace, výzkumu a vývoje, řízení procesu výroby, pátracích a záchranných akcí, odhalování zakázaných drog, bezpečnosti 
dopravy, pohraničního a námořního hlídkování, monitorování životního prostředí a chemické, biologické, radiologické, jaderné 
detekce a detekce výbušnin (CBRNE). Více informací najdete na webové stránce www.FLIR.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


