8x42 PRO
• Vysoce kvalitní povrchová
úprava dalekohledů řady
PRO určená pro náročné
přírodní podmínky
• Čočky a hranoly s
vícevrstvou povrchovou
úpravou pro jasné a čisté
zorné pole, s vynikající
propustností světla
• ED čočka s mimořádně
nízkou disperzí světla pro
vysoké rozlišení a kontrast
• Vodotěsná konstrukce
odolná proti mlžení pro
použití v nevlídném
prostředí

• Zvětšení 8x

• Povrchová úprava ZERO
pro omezení odlesků a
odrazů

• Minimální zaostřovací
vzdálenost 1,5 m pro
detailní pozorování malých
objektů
• Jednoduchý, vytříbený
design a ergonomické
ovládání pro maximální
komfort a funkčnost

Vynikající optika pro použití v obtížných podmínkách
Dalekohledy řady PRO určené milovníkům přírody vynikají vícevrstvou povrchovou úpravou čoček a hranolů pro křišťálově
čistý, mimořádně jasný a ostrý obraz s vysokým rozlišením i při slabém osvětlení. Vyspělá technologie povrchové úpravy
zajišťuje mimořádnou propustnost viditelného světelného spektra. Výsledkem je živý obraz s přirozenějšími barvami. Na všechny
plochy čoček je aplikována povrchová úprava ZERO, vyvinutá pro výměnné objektivy fotoaparátů a čočky mikroskopů. Ta
pomáhá minimalizovat odrazy a odlesky. Použití ED čočky minimalizuje chromatickou aberaci, způsobující rozmazání obrazu.
Minimální zaostřovací vzdálenost pouhých 1,5m dramaticky rozšiřuje možnosti pozorování blízkých objektů. Snadné ovládání a
ergonomický úchop zaručují maximální komfort a stabilitu i při dlouhodobém pozorování. Štíhlý, jednoduchý design s ostrými liniemi
profilu připomíná charakteristický vzhled OM-D fotoaparátu s výměnnými objektivy a vyniká maximální funkčností, díky které je
dalekohledy PRO radost používat.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění

Specifikace
Speciální funkce
Kvalita objektivu

Vize pohodlí

Doporučená použití
ED čočka s mimořádně nízkou

Doporučená použití

disperzí pro kompenzaci chromatické

Na tůře

aberace

Vodní sporty

Dlouhá a nastavitelná očnice

Příroda

(šroubovací nahoru/dolů)
Praktický centrální knoflík pro snadné
a rychlé zaostření
Zabudovaná dioptrická korekce
Povrchová ochrana
optiky

Vícenásobné ochranné vrstvy /
Vrstvený / Dielektrická vícevrstvá
povrchová úprava hranolu /
Povrchová úprava ZERO

Zvláštnost

Dusíkem plněné pogumované tělo
zabraňuje mlžení uvnitř optického
systému
Oleofobní vrstva pro snadné
odstranění kapek vody a nečistoty
Odklápěcí krytka objektivu zabraňuje
její ztrátě

Optika
Typ

Řada se střechovým hranolem

Rozsah dioptrické
korekce
Eye interval
adjustment range
Průměr filtru

přes +/- 2 1/m

Nejkratší zaostřovací
vzdálenost
Očnice

1,5 m

56 - 70 mm
42 mm

18 mm

Konfigurace objektivu 9 členů / 7 skupin
Zvětšení
8x
Průměr výstupní čočky 5,3 mm
Skutečný úhel záběru 7,5°
Sledovatelný úhel
55,3°
záběru
Úhel záběru na 100m 13,1 m
Relativní jas
27,6

Rozměry
Hmotnost

670 g

Šířka

131 mm

Délka
Tloušťka

Pozorování zvířat

(při maximálním vysunutí)

140 mm
53 mm

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění

