
ÚLTIMA INOVAÇÃO NAS CÂMARAS
DE INSPEÇÃO SEM FIOS

INSPECIONA COM A FERRET  - 
FERRAMENTA INTELIGENTE. ESCOLHA INTELIGENTE. 
Inspeção visual Instalação

de cabos 
Manutenção

Ligação sem fios ao 
seu smartphone

A FERRET CONSEGUE VER E CHEGAR
ONDE VOÇÊ NÃO CONSEGUE

“A criar o futuro com um novo pensamento & inovação em tecnologia de câmaras
para inspeção inteligente”

ELÉTRICO

DADOS/TELECOMUNICAÇÕES

INSPEÇÃO EM CASA

CANALIZAÇÃO

FAÇA-VOCÊ-MESMO

CONSTRUÇÕES

CONTROLO DE PRAGAS

E MAIS

Descubra mais em www.ferrettools.com

USOS

GAMA DA 
FERRET

Grave fotografias e vídeos 
no smartphone

Função imagem sempre 
direita

Carregamento rápido: 95% 
de bateria em 1h 

Adequado para
puxar cabo

Possibilidade de alterar 
resolução e canal WI-FI

Lente de foco variável 
(720p HD)

Memória interna 
(gravar fora do alcance WI-FI)

Detetor de voltagem sem 
contacto incorporado

Capacidade da bateria: 
60-90min

LEDs brilhantes brancos com 
intensidade ajustável

Zoom digital

Alcance sem fios até 15m

Hotspot Wi-Fi incorporado, 
sem fios e recarregável

Grau de proteção IP67 
(Resistente ao pó e água)

(Fixed focus)

(1.5hrs)

www.duarteneves.pt 

NOVA
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TRABALHE MAIS SEGURO. TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE. 

ACESSÓRIOS FERRET

I Graças às secções ajustáveis, o Ferret Stick pode 
ser ajustado em qualquer comprimento. O design 
robusto impede movimentos de torção. O Ferret 
Stick é feito de materiais de elevada qualidade. 
Antiferrugem, secções leves de alumínio com uma 
pega suave de borracha. Resistente e versátil. 
Extensível até 140cm com uma rosca 1/4” 20UNC, 
compatível com todas as câmaras Ferret Tools.

A pulseira Ferret é um acessório para prender de 
forma segura qualquer telemóvel de 3.5” até 6” no 
seu pulso.
Com uma rotação frontal de 360º, o telemóvel 
pode ser ajustado em qualquer ângulo, ideal para 
qualquer circunstância.

Não use o Ferret Stick perto de circuitos 
elétricos expostos!

Registe online no Ferret Cloud!

Garantia

*Serviço subscrição de memória Cloud 
com opções extra disponível

Opções de 
extensão

Memória Cloud 

Serviço de
subscrição

Especiais

Ofertas
exclusivas

FERRET
Garantia     Memória     Especiais

Leia o código QR ou visite  
www.ferrettools.com

SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO

CLOUD

Parceiro
autorizado



A Ferret Lite é uma câmara de inspeção de elevada qualidade de uso geral que dá olhos 
para localizações de difícil alcance. Inclui funcionalidades premiadas com a adição do 
modo imagem sempre direita, para tornar as inspeções mais intuitivas. Se gosta de 
manter as coisas simples e não precisa de todos os extras, a Ferret Lite é a solução 
custo-eficiência ideal para auxílio no trabalho ou em casa.

A Ferret Pro é uma ferramenta de inspeção profissional e resistente projetada 
e desenhada com funcionalidades premiadas para fornecer mais fáceis, rápidas 
e seguras inspeções visuais. Inclui lente de foco controlável pela aplicação e 
carregamento rápido. Se necessita de localizar e puxar cabo tem de ver algo fora do 
alcance, a Ferret Pro é a ferramenta perfeita. Ideal para eletricistas.

A Ferret Plus traz a derradeira inovação na tecnologia de inspeção. Inclui memória 
interna e o primeiro detetor de voltagem sem contacto fora da palma da mão, para 
detetar corrente em cabos com um alcance nunca antes visto. Perfeito para quem 
gosta de possuir a última tecnologia, para trabalhar de forma mais eficaz, rápida 
e segura. Adequado a eletricistas, canalizadores, construtores, técnicos de ar 
condicionado e mais.

FUNCIONALIDADES: FUNCIONALIDADES:

NOVO Foco variável controlado na 
aplicação
Permite foco com apenas 6cm de 
distância, para ver tudo com detalhe. 
Foque para o vazio para extra 
definição

NOVO Carregamento rápido
Carregue a Ferret do 0 até 95% em 
apenas 1 hora

NOVO Modo imagem Ferret sempre 
direita
Nas definições de ecrã da aplicação 
Ferret pode selecionar modo de 
visualização normal ou imagem sempre 
direita

KIT FERRET LITE INCLUI: 

A câmara Ferret 
Lite com proteção 

IP67

Vire & encaixe gancho 
frontal e íman

Anel de
encaixeCaixa almofadada 

em EVA

Pescoço de
ganso flexível

KIT FERRET PRO INCLUI: 

A câmara Ferret Pro 
com proteção IP67

Pescoço de ganso flexível 
e vara curta

Gancho e íman

Caixa almofadada 
em EVA

*NOVO*
Adaptador de 90º

KIT FERRET PLUS INCLUI: 

Adaptadores
de rosca

Cabo de carregamento 
USB-C

Anéis-O e manual
de instruçõesl

A câmara Ferret 
Pro com proteção 

IP67

Pescoço de ganso flexível 
e vara curtaCaixa almofadada 

em EVA

*NOVO*
Adaptador de 90º

NOVO App controlled variable focus
Permite foco com apenas 6cm de 
distância, para ver tudo com detalhe. 
Foque para o vazio para extra definição

NOVO Super fast charge
Carregue a Ferret do 0 até 95% em 
apenas 1 hora

NOVO Ferret always up viewing 
mode
Nas definições de ecrã da aplicação 
Ferret pode selecionar modo de 
visualização normal ou imagem 
sempre direita

NOVO Memória interna 
8GB de memória interna, que permite 
muitas horas de gravação de vídeo, 
mesmo estando fora do alcance WI-FI
NOVO Detetor de voltagem sem fios 
O primeiro detetor de voltagem 
sem contacto que não se limita ao 
comprimento de um braço

Gancho e ímanAnéis-O e manual
de instruçõesll

Anéis-O e manual
de instruçõesll
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Transmissão 720p HD 
Imagens claras e de alta resolução 
com transmissão em direto para o 
smartphone, em vídeo ou fotografia

LEDs brilhantes
brancos ajustáveis 
LEDs brancos brilhantes que ajudam 
a investigar, localizar, diagnosticar e 
resolver problemas

Zoom digital 
Veja os objetos mais de perto com o 
zoom digital da aplicação Ferret

NOVO Função Ferret imagem 
sempre direita
Nas definições da aplicação 
Ferret pode selecionar o modo 
normal ou o modo imagem 
sempre direita

Aplicação grátis e simples de usar 
Intuitiva e de simples utilização, a 
aplicação Ferret permite controlo da 
câmara

Hotspot Wi-Fi incorporado, sem 
fios e recarregável 
Fornece uma transmissão em direto 
de alta resolução e alcance até 15m

Adaptadores
de rosca

Adaptadores
de rosca

Cabo de carregamento 
USB-C

Cabo de carregamento 
USB-C

Veja o Ferret 
em ação

Inspeção visual, instalações de cabo, manutenção e trabalhos de reparação tornados mais simples com a Ferret
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FUNCIONALIDADES:

Hotspot Wi-Fi incorporado, 
sem fios e recarregável

Aplicação grátis e simples 
de usar 

Transmissão 720p HD

LEDs brilhantes
brancos ajustáveis

Zoom digital

Hotspot Wi-Fi incorporado, 
sem fios e recarregável

Aplicação grátis e simples 
de usar 

Transmissão 720p HD

LEDs brilhantes
brancos ajustáveis

Zoom digital


