
FLIR K33 és K53 
Hőkamerák tűzoltósági alkalmazáshoz 
Optimalizált teljesítmény kedvező áron 
A FLIR most két új, még kedvezőbb áron elérhető, 
felhasználóbarát kialakítású modellt kínál a tűzoltósági 
alkalmazásokhoz. Mindezen előnyök mellett a felhasználók 
ezeknél a kameráknál is élvezhetik a K-sorozatú hőkameráknál 
már megszokott képélességet és a magas teljesítményt. A K33 és 
K53 modellek a FLIR által kifejlesztett FSXTM (Flexible Scene 
Enhancement = Flexibilis látvány kiemelés) képoptimalizálási 
technológiával rendelkeznek, amely a hőképen minden fontos 
szerkezeti és felszíni részletet kiemel. Ezáltal ezek a kamerák a 
jobb látást, jobb tájékozódást és helyzetfelismerést tesznek 
lehetővé és segítik a tűzoltókat a beavatkozásokat 
biztonságosabban, gyorsabban és hatékonyabban végrehajtani. 

Egyszerű nagy teljesítményű eszközök a tűzoltáshoz 
A K33 és a K53 hőkamára tökéletes választás, ha Ön egy nagyteljesítményű, de felesleges ballasztot 
nem tartalmazó kamerát keres. Ezek mindig elérhetőek és bevetésre kész állapotban vannak, azért, 
hogy a tűzoltók a bevetések során azonnal a tényleges feladataikra koncentrálhassanak.  
 Egy nyomás a – kesztyűben is könnyen kezelhető – BE/KI gombra, és a kamera máris az alap 

tűzoltó üzemmódban indul.  
 A ravasz egyszerű meghúzása elegendő ahhoz, hogy a K33 esetében a képet megállítsák, vagy a 

K53 kamerával videofelvételt készítsenek. 
 A kamerákhoz adott két töltőhelyes akkutöltő biztosítja, hogy mindig legyen feltöltött akku a 

kamera üzemeltetéséhez.  

Kompromisszumok nélküli nagy felbontás 
Nagyfelbontású hőképeket eddig csak a FLIR Kx5 modellekkel lehetett elérni, de ez a szolgáltatás most már az 
új és könnyen kezelhető K33 és K53 modelleknél is biztosított. Mindkettő rendelkezik a FLIR FSX™ valósidejű 
képoptimalizálási technológiával, amely minden fontos részletet kiemel, és ezért a lehető legrészletesebb 
képet mutatja. 

 A K33 240 x 180 Pixeles felbontása megfelel a K45 modellének 
 A K53 320 x 240 Pixeles felbontása pedig azonos a K55 és a K65 

modellek képminőségével 
 A világos 4”-os LCD képernyője a felvételeket 60 Hz képfrissítési 

frekvencián töredezés-mentesen mutatja és folyamatosan követi a 
felhasználó mozgását. 

Kiváló ár- teljesítmény viszony 
A K33 és a K53 modellekkel a FLIR a tűzoltóságok és a vészhelyzeti 
beavatkozó egységek részére most a kedvező áron elérhető hőkamerák legszélesebb választékát kínálja. Ezzel 
a FLIR továbbra is követi azt a célkitűzését, hogy a ma már a vészhelyezeti beavatkozásoknál nélkülözhetetlen 
hőkamerákat minden felhasználó számára elérhetővé tegye 
A K Sorozatba tartozó valamennyi kamerára – így a K33 és a K53 modellekre is – a FLIR 2-5-10 garanciája 
érvényes. „2-5-10“ azt jelenti, hogy 2 év garancia az akkumulátorra, 5 év garancia a kamerára és 10 év garancia 
a detektorra. 
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