8‑16x40 S
• Dalekohled standardní
řady, ideální pro
pozorování přírody a
divoké zvěře, sledování
sportovních událostí nebo
pozorování ptáků
• Rychlé a snadné změny
zvětšení umožní rychle
reagovat na situaci
• Čočky a hranoly s
povrchovou úpravou pro
jasné a čisté zorné pole,
s vynikající propustností
světla
• Jednoduchý, vytříbený
design a ergonomické
ovládání pro maximální
komfort a funkčnost

• Zvětšení 8‑16x

• Vysoký optický výkon pro
ostrý obraz s minimem
zkreslení a barevných vad
• Ergonomické rozměry,
intuitivní používání a
snadno přístupné kolečko
zaostřování pro přesné
zaostření
• Vysoce kvalitní
pogumovaným povrch pro
jistější uchopení

S funkcí přiblížení se dostanete úžasně blízko pozorovanému objektu
Dalekohledy Olympus řady Standard jsou skvělým společníkem pro pozorování přírody a divoké zvěře, sledování sportu nebo
pozorování ptáků. Velký průměr čočky objektivu nabízí jasný obraz s vysokým rozlišením i při slabém osvětlení. Vyspělé optické
technologie, včetně asférických členů, povrchové úpravy čoček a hranolů, a vysoká úroveň optického výkonu přináší díky
minimalizaci zkreslení obrazu a barevných vad ostrý obraz a čisté zorné pole s vynikající propustností světla. Minimální zaostřovací
vzdálenost pouhých 10m umožňuje sledovat přibližující se zvěř téměř bez pohybu. Trvanlivá, vysoce kvalitní povrchová úprava
odolá jakýmkoli přírodním podmínkám a pogumovaný grip zajistí bezpečné držení. Dalekohledy jsou tak skvěle vybaveny pro
použití v terénu. Štíhlý, jednoduchý design a ergonomické ovládání jsou zárukou maximálního komfortu, funkčnosti a mobility.
Všechny prvky byly pečlivě uspořádány tak, aby bylo dosaženo kompaktních rozměrů, elegantního vzhledu a nízké hmotnosti.
Výkonný zoom vás dostane ještě blíže k objektu, který tak můžete pozorovat s mnohem více detaily.

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

Specifikace
Speciální funkce
Kvalita objektivu

Asférické optické členy pro
minimalizaci zkreslení obrazu

Vize pohodlí

Dlouhá a nastavitelná očnice
(šroubovací nahoru/dolů)
Praktický centrální knoflík pro snadné
a rychlé zaostření
Zabudovaná dioptrická korekce

Povrchová ochrana
optiky

Jednovrstvá povrchová úprava pro

Snadné použití

Speciální povrchová úprava z

jasný obraz
elastického polymeru pro potlačení
reflexí.
Texturovaný design gripu pro
bezpečné uchopení

Optika
Typ

Řada Porro prism

Rozsah dioptrické
korekce
Eye interval
adjustment range
Průměr filtru

přes +/- 1 1/m

Nejkratší zaostřovací
vzdálenost
Očnice

10 m

60 - 70 mm
40 mm

10 - 12 mm
Konfigurace objektivu 6 členů / 4 skupiny
Zvětšení
8 - 16 x
Průměr výstupní čočky 5 - 2,5 mm
Skutečný úhel záběru 5,0 - 3,4°
Zdánlivý zorný úhel

38,5 - 50,8°

Úhel záběru na 100m 8,7 - 5,9 m
Relativní jas
25 - 6.3

Rozměry
Hmotnost

795 g

Šířka

154 mm

Délka
Tloušťka

(při maximálním vysunutí)

183 mm
60 mm

Doporučená použití
Doporučená použití

Pozorování zvířat
Na tůře
Příroda
Cestování
Sporty/Akce

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

