
BESPAAR NU MET 
HETE DEALS OP 
WARMTEBEELD-
CAMERA’S

Ontvang een GRATIS Stroomtang
Ontvang de Ti200 of TiS75 warmtebeeldcamera en een GRATIS 376FC

Model Omschrijving Item # Euro
FLK-TI200 9HZ/376FC FLK-TI200 9HZ/376FC 4752763 €5095,00
FLK-TiS75 9HZ/376FC FLK-TiS75 9HZ/376FC 4965989 €3995,00

Bespaar op de TiS20 Warmtebeeldcamera
• Warmtebeelcamera met vaste focus en een resolutie van 120x90 

• Spoor problemen snel op met de exclusieve IR-Fusion®-combinatiemodus

• Maak het delen en aanpassen van beelden gemakkelijk met Fluke Connect®

€1395 €1495 

Ga naar www.fluke.nl/2017thermal of naar uw locale distributeur voor meer informatie.
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Deze promotie geldt alleen voor aankopen gedaan bij geauthoriseerde distributeurs van Fluke. De tijdelijke promotionele kortingen op geselecteerde modellen zijn in aanvulling op de normale list prijs 
korting die van toepassing is op de distributeur. De distributeur is verplicht het volledige voordeel van de tijdelijke promotionele korting door te berekenen aan hun klanten, maar zijn vrij om verdere 
kortingen aan hun klanten aan te bieden. Het is niet toegestaan voor de distributeur om buiten EEA en Zwitserland te verkopen. Dit aanbod kan niet gecombineerd worden met een ander special 
aanbod of promotie. Fluke behoudt zich het recht om dit programma te allen tijden te veranderen, zonder aankondiging. Het aanbod is geldig t/m 31 December 2017 of tot wanneer de voorraad strekt. 

Ontvang een GRATIS lens
Koop een Ti200, Ti300, Ti400, of een Ti450 warmtebeeldcamera, en ontvang  
een gratis groothoek- of telelens.

• Behoud een veilige afstand met een telelens

•  Breid uw gezichtsveld uit om meer detail te kunnen zien met een groothoeklens

Model Omschrijving Item # Euro
FLK-TI450 9HZ/T2 FLK-TI450 9HZ/Telephoto 2 Infrared Lens 4828771 €7495,00
FLK-TI400 9HZ/T2 FLK-TI400 9HZ/Telephoto 2 Infrared Lens 4611388 €6795,00
FLK-TI300 9HZ/T2 FLK-TI300 9HZ/Telephoto 2 Infrared Lens 4611395 €5495,00
FLK-TI200 9HZ/T2 FLK-TI200 9HZ/Telephoto 2 Infrared Lens 4611407 €5095,00
FLK-TI450 9HZ/W2 FLK-TI450 9HZ/Wide-angle 2 Infrared Lens 4828780 €7495,00
FLK-TI400 9HZ/W2 FLK-TI400 9HZ/Wide-angle 2 Infrared Lens 4611418 €6795,00
FLK-TI300 9HZ/W2 FLK-TI300 9HZ/Wide-angle 2 Infrared Lens 4611429 €5495,00
FLK-TI200 9HZ/W2 FLK-TI200 9HZ/Wide-angle 2 Infrared Lens 4611434 €5095,00
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