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FLIR introduceert FLIR Scout TK-warmtebeeldcamera  
op IWA Outdoor Classics 2016 

FLIR toont ook het bekroonde FLIR Scout II-model 
 
WILSONVILLE, VS – 1 maart 2016 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) introduceert zijn nieuwe 
Scout TK-warmtebeeldcamera aan het Europese publiek tijdens de IWA Outdoor Classics van 4-7 maart 
2016 in Nürnberg, Duitsland. Daarnaast toont FLIR zijn beproefde en bekroonde FLIR Scout II-model. 
Beide producten getuigen van de betrokkenheid van FLIR bij natuurliefhebbers en zijn fantastische 
voorbeelden van het ruime assortiment nachtzichtproducten voor de jacht en andere 
outdoortoepassingen. 
 
De FLIR Scout TK-warmtebeeldcamera - de kleinste en lichtste camera uit de FLIR Scout-serie - is 
speciaal ontwikkeld voor outdoorliefhebbers. De Scout TK in zakformaat is gemaakt om met één hand te 
bedienen en biedt zicht in volledige duisternis waardoor de gebruiker zich een beter beeld van zijn 
omgeving kan vormen. De Scout TK met een batterijlevensduur van vijf uur detecteert lichaamswarmte 
van mensen en dieren tot op een afstand van 90 meter en helpt bij het lokaliseren van belangrijke 
oriëntatiepunten. Tijdens het kamperen, vissen of wandelen biedt de robuuste Scout TK gebruikers 
ongeacht de omgevingscondities de mogelijkheid hun omgeving volledig te verkennen en te visualiseren. 
 
De FLIR Scout II is een robuuste, compacte warmtebeeld/nachtvisiecamera voor outdoortoepassingen. 
De Scout II detecteert warmte van dieren en mensen tot op een afstand van 550 meter, afhankelijk van 
het model, en toont scherpe en duidelijke warmtebeelden op een LCD met een resolutie van 640x480 
pixels. Dankzij de extra video-uitgang (320-model) en diverse vergrotingsmogelijkheden biedt de Scout II 
outdoorliefhebbers de mogelijkheid de natuur op een geheel nieuwe manier te ervaren.   
 
De FLIR Scout TK is vanaf 1 april 2016 verkrijgbaar binnen EMEA en heeft een adviesprijs van €533,00 
(ex. BTW). Consumenten kunnen zich vooraf registreren voor het product op www.flir.com/scouttk. Voor 
meer informatie verwijzen we u naar de perspresentatie van FLIR die plaatsvindt op 5 maart 2016 om 
14.00 uur op de IWA Outdoor Classics 2016, hal 4A, stand 205.  
 
 
 
 
Over FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. is wereldleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en marketing van sensorsystemen waarmee 
perceptie en bewustzijn worden verbeterd. De geavanceerde systemen en componenten van FLIR worden ingezet voor diverse 
soorten thermografie, omgevingsbewustzijn, beveiligingstoepassingen waaronder bewakingssystemen op de grond en vanuit de 
lucht, conditiebewaking, navigatie, recreatie, R&D, productieprocescontrole, zoek- en reddingsoperaties, onderschepping van drugs, 
transportveiligheid, (maritieme) grenscontroles, milieubewaking en CBRNE-dreigingsdetectie. Ga voor meer informatie naar de 
website van FLIR: www.FLIR.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


