
VİDEO SİSTESKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
 
1- Video sisteskop cihazı tamamiyle portatif olmalıdır. Dahili LED ışık kaynağına sahip 
 olmalıdır. Sökülüp takılabilen 3,5” ve 8 “LCD ekrana sahip olmalıdır. 3,5” LCD ekran  
             Sisteskop cihazından ayrılarak sisteskop cihazının video konnektörüne Kablo ile 
             8” LCD monitör takılabilmelidir. 
2- Video sisteskop cihazı 1/10” CMOS chipe sahip olmalıdır. LCD ekran bağlantısı son 
 derece kolay olmalıdır. Bağlantı noktası sıvı geçirmez olmalıdır. 
3- Video sisteskop cihazı saha görüş açısı 900 ve görme açısı 00 olmalıdır. 
4- Video sisteskop cihazı görme mesafesi 3-50 mm olmalıdır. 
5-  Video sisteskop cihazı ucu yukarı 2100  aşağı 1200 açı yapabilmelidir. 
6- Video sisteskop cihazı dış çapı 5,7mm, ucu 5,7mm olmalıdır. 
7-          Video sisteskop cihazı çalışma kanalı çapı 2,2 mm olmalıdır 
8- Video sisteskop cihazı çalışma uzunluğu 380mm olmalıdır. 
9- Video sisteskop cihazı üzerinde 3,5” renkli LCD ekran olmalı, bu ekran sökülüp 
 takılabilmelidir. 
10- Ekran üzerinde SD kart ve harici başka bir monitöre bağlantı soketi olmalıdır.Cihazda               
             Video ve resim kayıt özelliği olmalıdır.Cihazın ana gövdesi üzerinde bulunan butonlar 
             Vasıtasıyla resim ve video kaydı yapılabilmelidir. 
11- Ekran dahili şarj edilebilir Li bataryaya sahip olmalı, şarj adaptörü verilmelidir.  
12- Batarya 4 saat süreyle sürekli kullanıma izin vermelidir. 
13-       Cihazda resim,parlaklık,renk,ışık,dil ayarları yapılabilmeli ve menüsü Türkçe olmalıdır. 
14-       Cihazla birlikte 8” LCD ekranın monteli olduğu,Cihazın muhafazası için Asma yeri olan 
             Aksesuarlar için önünde bölümü plan tekerlekli troley verilmelidir. 
15- Video sisteskop cihazı aşağıdaki aksesuarlarla birlikte verilmelidir 
- Taşıma çantası metal                1 adet 
- Çok fonksiyonlu 3,5” LCD ekran  1 adet 
-            Çok fonksiyonlu 8” LCD ekran  1 adet 
- Gaz sterilizasyon kapağı   1 adet 
- Hava kaçak ölçüm cihazı   1 set 
- 32Gb SD kart     1 adet 
- Şarj adaptörü                 1 adet 
- USB bağlantı kablosu                1 adet 
- Video bağlantı kablosu   1 adet 
- Distal uç koruma kepi                1 adet 
-           Yakalama forsepsi    1 adet 
-           Biyopsi forsepsi    1 adet 
-           Temizleme fırçası    1 adet 
-            
 
 
 


