8x42 PRO
• PRO Series kikkert med
finish i højeste kvalitet til
de barske betingelser i
naturen.
• Flerlagsbehandlede linser
og prismer for en klar, lys,
naturlig gengivelse med
overlegen transmission
• Optik med ekstra lav
dispersion (ED), der giver
høj opløsning og stor
kontrast
• Vandtæt konstruktion der
modvirker dug, til brug i
barske omgivelser

• 8x forstørrelse

• ZERO Coating for
reduktion af skygger og
modlys
• Nærmeste fokusafstand på
1,5 m til nærbilleder af små
objekter.
• Enkelt, raffineret
design og ergonomiske
betjeningselementer giver
maksimal komfort og
funktionalitet

Fremragende optik til brug i barske omgivelser
PRO-kikkerten til naturelskere skiller sig ud fra mængden med multi-coatede linser og prismer, der giver krystalklare, ekstra lyse og
skarpe billeder med høj opløsning, selv i svagt lys. Avancerede teknologier til overfladebehandling sikrer overlegen transmission
i hele det synlige område, hvilket resulterer i livagtige billeder med mere naturlige farver. ZERO Coating er udviklet til udskiftelige
kamera- og mikroskoptikker, og anvendes på alle linsers overflader for at reducere skygger og overstråling. ED-objektivet medvirker
til at kromatisk aberration, der medfører til at billedet sløres, holdes på et absolut minimum. Den korteste fokuseringsafstand er
1,5m, så man kan observere mange flere typer af ting. Fremragende ergonomiske betjeningselementer og greb sikrer maksimal
komfort og stabilitet når du observerer, selv over lange perioder. Det slanke, enkle design med en skarp profillinje giver OM-Dkameraet med udskiftelige objektiver sit karakteristiske udseende. Det forbedrer funktionaliteten og gør det til en fornøjelse at bruge
PRO-kikkerten.

Specifikationer og udseende kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtelse for producenten

Specifikationer
Specielle egenskaber
Optikkvalitet

Optik med ekstra lav dispersion (ED),
der reducerer kromatisk aberration

Synskomfort

Lang øjestøtte og justerbare
øjestykker (drejes op/ned)
Praktisk, central fokusknap for hurtig
og nem fokusering
Indbygget søgerjustering med

individuel tilpasning til synet
Optikoverfladebehandling
Komplet overfladebehandling /
faseoverfladebehandlet / Dielektrisk
flerlagsbelægning på prismerne /
ZERO coating
Speciale

Nitrogenfyldt, robust hus, der
forhindrer dug i det optiske system
Olieafvisende belægning for nem
fjernelse af vanddråber og snavs
Det hængslede objektivdæksel
forhindrer at man taber dækslet

Optik
Type

Tagprisme serien

Søgerjustering

over +/- 2 1/m

Justering af
øjenafstand
Optikkens diameter

56 - 70 mm

Nærmeste
optageafstand
Øjestøtte

1,5 m

Opbygning

9 elementer / 7 grupper

Forstørrelse

8x

Okulardiameter

5,3 mm

Det faktiske synsfelt

7,5°

Synsfelt

55,3°

Synsfelt ved 100m

13,1 m

Den relative lysstyrke

27,6

42 mm

18 mm

Mål

Vægt

670 g

Bredde

131 mm

Længde
Tykkelse

(fuldt udtrukket)

140 mm
53 mm

Recommended Uses
Recommended Uses

Fuglekiggeri
Vandreture
Vandsport
Natur

Specifikationer og udseende kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtelse for producenten

