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FLIR prezentuje monokular termowizyjny FLIR Scout TK  
na targach IWA Outdoor Classics 2016 

FLIR przedstawia również wyróżniony wieloma nagrodami model FLIR Scout II 
 
WILSONVILLE, OREGON – 1 marca 2016 r. – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) przedstawia 
klientom w Europie nowy monokular termowizyjny Scout TK. Model będzie prezentowany w Niemczech 
na tegorocznej wystawie IWA Outdoor Classics w Norymberdze w dniach od 4 do 7 marca 2016 r. Firma 
zaprezentuje również sprawdzony w praktyce i wyróżniony wieloma nagrodami model FLIR Scout II. Oba 
produkty potwierdzają zainteresowanie FLIR aktywnościami na otwartej przestrzeni i należą do szerokiej 
gamy oferowanych przez firmę produktów termowizyjnych do obserwacji w nocy, stosowanych m.in. w 
łowiectwie, sportach i innych zajęciach terenowych. 
 
Monokular termowizyjny FLIR Scout TK to najmniejsza i najlżejsza kamera z serii Scout, opracowana 
specjalnie dla miłośników sportów na otwartym terenie. Dzięki kieszonkowym rozmiarom i możliwości 
obsługi kamery jedną ręką użytkownicy Scout TK mogą widzieć w całkowitej ciemności i lepiej 
rozpoznawać szczegóły otoczenia. Scout TK działa na baterii przez ponad 5 godzin. Wykrywa ciepło ciała 
ludzi i zwierząt z maksymalnej odległości 90 m, pomaga też rozpoznawać charakterystyczne punkty 
terenu. Wytrzymała kamera Scout TK sprawdza się podczas obozowania, wędkowania lub pieszych 
wędrówek. Jej użytkownicy mogą w pełni eksplorować szczegóły otoczenia w każdych warunkach 
środowiska. 
 
FLIR Scout II to wytrzymała kamera termowizyjna pozwalająca na obserwację w nocy, zbudowana dla 
entuzjastów aktywności na otwartym terenie. Scout II wykrywa sygnatury cieplne zwierząt i ludzi z 
maksymalnej odległości 550 m w zależności od modelu, a do wyświetlania wyraźnych obrazów 
termowizyjnych służy czytelny ekran LCD 640 x 480 pikseli. Dzięki dodatkowemu wyjściu wideo (model 
320) i różnym opcjom powiększania miłośnicy aktywności na powietrzu mogą w całkowicie nowy sposób 
poznawać i eksplorować otoczenie.   
 
Kamera FLIR Scout TK będzie dostępna w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki od 1 kwietnia 
2016 r. Cena sugerowana to 533 EUR (bez VAT). Klienci mogą się zapisać na listę w ofercie 
przedsprzedaży produktu na www.flir.com/scouttk. Więcej informacji na temat prezentacji produktu 
zostanie podanych na konferencji prasowej FLIR 5 marca 2016 r. o 14:00 na targach IWA Outdoor 
Classics, hala 4A, stanowisko 205.  
 
 
 
 
Informacje o FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. to światowy lider w dziedzinie projektowania, produkcji i sprzedaży rozwiązań, które rozszerzają możliwości 
wykrywania i rozpoznawania problemów. Zaawansowane systemy i komponenty FLIR wykorzystuje się w szerokiej gamie 
zastosowań, takich jak termowizja, rozpoznawanie otoczenia i bezpieczeństwo, w tym nadzór powietrzny i naziemny, utrzymanie 
ruchu , nawigacja, rekreacja, badania i rozwój, kontrola procesów produkcyjnych, poszukiwania i ratownictwo, wykrywanie przemytu 
narkotyków, bezpieczeństwo transportu, patrolowanie granic i obszarów morskich, monitorowanie środowiska, a także wykrywanie 
materiałów wybuchowych oraz zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (ang. CBRNE). Więcej informacji 
znajduje się w witrynie internetowej FLIR pod adresem www.FLIR.com.  
 
 
 
 
 
 


