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FLIR lanserar FLIR Scout TK Thermal Vision Monocular  
under IWA Outdoor Classics 2016 

FLIR visar även upp den prisbelönta modellen FLIR Scout II 
 
WILSONVILLE, OR – 1 mars 2016 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) lanserar den nya tubkikaren 
Scout TK med värmefunktion i Europa under IWA Outdoor Classics-mässan i Nuremberg, Tyskland den 
4–7 mars 2016. Företaget kommer också att ställa ut sin prisbelönta modell FLIR Scout II, som redan 
visat vad den går för. Båda produkterna är exempel på FLIR:s stora engagemang i friluftsliv och är 
smakprover på företagets breda utbud av night vision-produkter för jakt och övrigt friluftsliv. 
 
Tubkikaren FLIR Scout TK med värmefunktion, den minsta och lättaste kameran i FLIR Scout-serien, är 
utvecklad särskilt för friluftsliv. Den ryms i fickan och är konstruerad för att användas med en hand. Med 
Scout TK kan användarna se i totalt mörker och få en bättre uppfattning om omgivningen. Med mer än 
fem timmars batteriliv identifierar Scout TK kroppsvärme från människor och djur på upp till 90 meters 
avstånd och kan även underlätta identifieringen av landmärken. Vid camping, fiske eller vandring ger den 
robusta Scout TK användarna möjlighet att fullt ut utforska och visualisera omgivningen oavsett vilka 
förhållanden som råder. 
 
FLIR Scout II är en kompakt värmekamera med night vision-funktion för användning utomhus. Scout II 
identifierar värmesignaturer från djur och människor på upp till 550 meters avstånd, beroende på modell, 
och visar tydliga värmebilder på en LCD-skärm på 640 x 480 pixlar. Tack vare den extra videoutgången 
(modell 320) och en rad olika förstoringsalternativ kan friluftsentusiaster utforska vildmarken på ett helt 
nytt sätt med Scout II.   
 
FLIR Scout TK säljs i EMEA från 1 april 2016 och framåt till ett rekommenderat pris på 533 EUR (exkl. 
moms). Kunderna kan föranmäla sig för produkten på www.flir.com/scouttk. Du kan få reda på mer om 
den här produktlanseringen under FLIR:s pressträff den 5 mars 2016, kl. 14, på IWA Outdoor Classics 
2016 i hall 4A, monter 205.  
 
 
 
 
Om FLIR Systems 
FLIR Systems, Inc. är världsledande inom konstruktion, tillverkning och marknadsföring av sensorsystem som förbättrar 
iakttagelseförmåga och medvetenhet. FLIR:s avancerade system och komponenter används för många olika typer av värmebilder, 
situationskontroll och säkerhetstillämpningar, inklusive luft- och markbaserad bevakning, tillståndsövervakning, navigering, fritid, 
forskning och utveckling, processkontroll vid tillverkning, sök- och räddningsuppdrag, drogförbud, transportsäkerhet, patrullering vid 
gränser och från fartyg, miljöövervakning samt identifiering av kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och 
sprängämnesrelaterade (CBRNE) hot. Mer information finns på FLIR:s webbplats på www.FLIR.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


