
Nyeste innovation indenfor
trådløs kamerainspektion

Skaber fremtidens inspektionskameraer med 
nytænkning og innovativ teknologi

FORETAG INSPEKTION MED ET SMART
FERRET-VÆRKTØJ. 

Visuelle inspektioner kabelinstallationer vedligeholdelse

Gør din telefon til et smart 
inspektionsværktøj

NYSERIE

ARBEJD MERE SIKKERT. ARBEJD SMARTERE.

FERRET-TILBEHØR

Ferret Stick er en teleskop stang fremstillet af 
let 201-kvalitets rustfrit stål med skridsikkert 
gummihåndtag og sikker håndledsstrop. 

Den kan udvides fra 31 cm ud til 140 cm og har 
¼”-20UNC gevind, der gør den fuldt kompatibel 
med alle Ferret-produkter.

Ferret Wristband er en universel telefonholder, 
der sikkert kan fastgøre en smartphone fra 3,5” 
op til 6” til dit håndled. 

Med en frontsektion, der kan roteres 360°, kan 
telefonen nemt drejes til den perfekte vinkel, i 
alle situationer.

Registrer online med My Ferret Tools for at  
FORDOBLE DIN GARANTI HELT GRATIS!

Garanti

*Abonnement baseret på cloud-lagringsservice 
med adgang til premium-valgmuligheder

Udvidede 
muligheder

Lagring

Abonnementservice
Specialtilbud

Eksklusive
tilbud

My Ferret Tools

My Ferret Tools
Garanti     Lagring     Specialtilbud

Brug ikke Ferret Stick i nærheden af strømførende dele!

Scan QR-koden, eller gå til 
www.my.ferrettools.com

EL
DATA / TELEKOM

BLIKKENSLAGERARBEJDE
HJEMMEINSPEKTION

HVAC
GØR DET SELV

BYGNINGSARBEJDE
MARINE

SKADEDYRSKONTROL
OG MEGET MERE

ABONNEMENTSERVICE

Få mere at vide på www.ferrettools.com

ANVENDELSER

Autoriseret
kanalpartner

Ferret
Tools

Garanti     Lagring     Specialtilbud

FERRET
SERIEN

Gem fotos og videoer
på smartphone

Always up visning
(Vender altid billedet korrekt)

En times hurtig
opladning  fra 0-95%

Egnet til at
trække kabler

Kan skifte opløsning
og Wi-Fi-kanal

Objektiv med variabel 
brændvidde (720p HD)

Indbygget hukommelse (optag 
uden for Wi-Fi-rækkevidde)

Indbygget kontaktfri 
 spændingsdetektor

Driftstid
60-90 minutter

Justerbare klare hvide LED’er 
(for bedre synlighed)

Digital zoom
(til visning tæt på)

Trådløs rækkevidde
op til 15 m 

Indbygget Wi-Fi-hotspot, 
trådløs og genopladelig

IP67-klassificeret
(støv- og vandtæt)

(Fast fokus)

(1.5time)

+45 98 18 09 00
info@cepelo.dk



Nyeste innovation indenfor
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Skaber fremtidens inspektionskameraer med 
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ARBEJD MERE SIKKERT. ARBEJD SMARTERE.

FERRET-TILBEHØR

Ferret Stick er en teleskop stang fremstillet af 
let 201-kvalitets rustfrit stål med skridsikkert 
gummihåndtag og sikker håndledsstrop. 

Ferret Stick kan udvides fra 31 cm ud til 140 
cm og har ¼”-20UNC gevind, der gør den fuldt 
kompatibel med alle Ferret-produkter.

Ferret Wristband er en universel telefonholder, 
der sikkert kan fastgøre en smartphone fra 3,5” 
op til 6” til dit håndled. 

Med en frontsektion, der kan roteres 360°, kan 
telefonen nemt drejes til den perfekte vinkel, i 
alle situationer.

Registrer online med My Ferret Tools for at  
FORDOBLE DIN GARANTI HELT GRATIS!
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med adgang til premium-valgmuligheder
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Brug ikke Ferret Stick i nærheden af strømførende dele!

Scan QR-koden, eller gå til 
www.my.ferrettools.com
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FERRET
SERIES

Gem fotos og videoer
på smartphone

Always up visning
(Vender altid billedet korrekt)

En times hurtig
opladning  fra 0-95%

Egnet til at
trække kabler

Kan skifte opløsning
og Wi-Fi-kanal

Objektiv med variabel 
brændvidde (720p HD)

Indbygget hukommelse (optag 
uden for Wi-Fi-rækkevidde)

Indbygget kontaktfri 
 spændingsdetektor

Driftstid
60-90 minutter

Justerbare klare hvide LED’er 
(for bedre synlighed)

Digital zoom
(til visning tæt på)

Trådløs rækkevidde
op til 15 m (50”)

Indbygget Wi-Fi-hotspot, 
trådløs og genopladelig

IP67-klassificeret
(støv- og vandtæt)

(Fast fokus)

(1,5 time)

+45 98 18 09 00
info@cepelo.dk



Ferret Lite er et inspektionskamera til generel anvendelse og af høj kvalitet, der betyder, at 
man kan se ind i de mere svært tilgængelige steder. Det inkluderer prisvindende praktiske 
funktioner med tilføjelsen af Always Up viewing-tilstand for at hjælpe med intuitive 
inspektioner. Hvis du gerne vil holde tingene simple og ikke har behov for en masse 
ekstraudstyr, er Ferret Lite den ideelle omkostningseffektive løsning til at hjælpe på jobbet 
eller derhjemme.

Ferret Pro er et professionelt og robust næste generations inspektionsværktøj, der er 
designet og konstrueret med prisvindende funktioner for at give nemmere, hurtigere og mere 
sikre visuelle inspektioner. Omfatter app-kontrolleret objektiv med variabel brændvidde og 
superhurtig opladning. Hvis du har behov for at lokalisere og trække kabler ind, eller du har 
brug for at se noget, der er uden for rækkevidde, så er Ferret Pro det perfekte værktøj. Ideelt 
værktøj til bl.a. elektrikere og andre brancher.

Ferret Plus giver dig den ultimative innovation inden for inspektionsteknologi. Omfatter 
indbygget hukommelse og den første kontaktfri spændingsdetektor nogensinde, der 
ikke er håndholdt, for at hjælpe med at detektere strømførende kabler fra en længere 
rækkevidde end nogensinde før. Perfekt for dem, der elsker at have den seneste teknologi 
til at arbejde nemmere, hurtigere og mere sikkert. Velegnet til elektrikere, blikkenslagere, 
bygningsarbejdere, HVAC, belysningsinstallatører + meget mere.

FUNKTIONER: FUNKTIONER: FUNKTIONER:

Indbygget Wi-Fi-hotspot, 
trådløs og genopladelig

Gratis app, der er nem at 
bruge

720p HD-streaming

Justerbare klare hvide 
LED’er

Digital zoom

NYHED App-kontrolleret variabel 
brændvidde – Brændvidde helt ned til 
6 cm (2½”) for at se de mere fine detaljer. 
Brændvidde kan indstilles til uendelig for 
ekstra klarhed

NYHED Superhurtig opladning
Oplad Ferret fra helt afladet til 95 % opladet 
på kun 1 time

NYHED Ferret Always Up
viewing-tilstand
I indstillingsskærmen for Ferret-appen kan du 
vælge, at have billedvisningen i enten normal 
tilstand eller Always Up-tilstand. Med Always 
Up-tilstand vises billedet altid korrekt på din 
skærm, selvom kameraet vender på hoved

FERRET PRO KIT INDEHOLDER:

The Ferret Lite
IP67-klassificeret

kamera
Krog og magnet foran til 
drej og klik-montering

Låsering
Polstret EVA-etui

Fleksibel
svanehals

FERRET PRO KIT INDEHOLDER:

The Ferret Pro
IP67-klassificeret

kamera
Fleksibel svanehals og 

kort stang

Krog og
magnet

Polstret EVA-etui
*NYHED*

Højrevinklet adapter

FERRET PRO KIT INDEHOLDER:

Gevindadaptere USB-C
opladningskabel

Ekstra O-ringe og 
brugervejledning

The Ferret Plus
IP67-klassificeret

kamera
Fleksibel svanehals og 

kort stangPolstret EVA-etui
*NYHED*

Højrevinklet adapter

Visuelle inspektioner, kabelinstallationer, vedligeholdelse og reparationsarbejde bliver nemt med Ferret

NYHED App-kontrolleret variabel 
brændvidde – Brændvidde helt ned til 
6 cm (2½”) for at se de mere fine detaljer. 
Brændvidde kan indstilles til uendelig for 
ekstra klarhed

NYHED Superhurtig opladning
Oplad Ferret fra helt afladet til 95 % opladet 
på kun 1 time

NYHED Ferret Always Up
viewing-tilstand
I indstillingsskærmen for Ferret-appen kan du 
vælge at have billedvisningen i enten normal 
tilstand eller Always Up-tilstand

NYHED Indbygget hukommelse
8 GB indbygget hukommelse for at give 
mange timers optagelse, selv uden for Wi-Fi-
rækkevidden

NYHED Kontaktfri spændingsdetektor
Verdens første kontaktfri spændingsdetektor, 
der ikke er begrænset til rækkevidden af din 
arm

Krog og
magnet

Ekstra O-ringe og 
brugervejledning

Ekstra O-ringe og 
brugervejledning

NY

SERIE

720p HD-streaming
Meget klare billeder med 720p høj 
opløsning giver fotos og videoer i realtid 
direkte til din smartphone

Justerbare klare hvide LED’er
Klare hvide LED’er hjælper med at 
undersøge, lokalisere, diagnosticere og 
løse problemer

Digital zoom
Se objekter tættere på med Ferret 
appens digitale zoom

NYHED Ferret Always Up 
viewing-tilstand
I indstillingsskærmen for Ferret-
appen kan du vælge, at have 
billedvisningen i enten normal 
tilstand eller Always Up-tilstand. 
Med Always Up-tilstand vises 
billedet altid korrekt på din skærm, 
selvom kameraet vender på hoved

Gratis app, der er nem at bruge 
Brugervenlig, intuitiv, gratis Ferret-app 
giver kontrol over kameraet

Indbygget Wi-Fi-hotspot, trådløs 
og genopladelig
Muliggør live stream med høj opløsning 
med en trådløs rækkevidde på op til 15 m

Indbygget Wi-Fi-hotspot, 
trådløs og genopladelig

Gratis app, der er nem at 
bruge

720p HD-streaming

Justerbare klare hvide 
LED’er

Digital zoom

Gevindadaptere GevindadaptereUSB-C
opladningskabel

USB-C
opladningskabel

Se den i aktion
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