8‑16x40 S
• Kikkerter i standardserien
er ideelle til observation af
natur, sportsbegivenheder,
dyr og fugle
• Hurtigt og nemt skift af
forstørrelse, så det passer
til visningsforholdene
• Coatede objektiver og
prismer giver et klart, lyst
synsfelt med overlegen
transmittans
• Enkelt, raffineret
design og ergonomiske
betjeningselementer giver
maksimal komfort og
funktionalitet

• 8‑16x forstørrelse

• Høj optisk ydeevne giver
skarpe billeder med
minimal forvrængning og
kromatisk aberration
• Stort og brugervenligt
fokushjul, som er nemt
at gå, giver nøjagtig
fokusering
• Finish af høj kvalitet med
gummigreb, som sikrer, at
man har godt fat

Kom overraskende tæt på med zoomfunktionen
Olympus' standardkikkerter er den perfekte ledsager til at observere naturen, sport, dyr og fugle. Objektivlinsens store diameter
giver lyse billeder med høj opløsning, selv i meget svag belysning. Avancerede optiske teknologier som asfæriske linser samt
coatede linser og prismer sikrer en høj optisk ydeevne ved at reducere billedforvrængning og kromatisk aberration, så resultatet
er skarpe billeder og et klart synsfelt med suveræn transmission. En tæt fokuseringsafstand på 10 m betyder, at du kan følge
dyrene næsten uden at bevæge dig, når de nærmer sig. Med en robust finish af høj kvalitet, der kan modstå alle naturforhold, og et
gummibelagt greb, som sikrer, at man har godt fat, er disse kikkerter perfekte til udendørs brug. Maksimal komfort, funktionalitet og
bærbarhed er garanteret takket være det slanke, enkle design og de ergonomiske knapper. Unødvendige elementer er fjernet, så
resultatet er en kompakt størrelse, som giver et skarpt udtryk og et let hus. Med den effektive zoomfunktion kan du komme endnu
tættere på motivet og studere det i detaljer.

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

Specifikationer
Specielle egenskaber
Optikkvalitet

Asfæriske linseelementer til minimal
forvrængning

Synskomfort

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

Optikoverflade
behandling
Anvendelighed

Et enkelt lag coating for lyse billeder
Særlig elastisk polymercoating for at
undertrykke refleksioner
Tekstureret design på grebet for et
sikkert greb

Optik
Type

Porroprismeserien

Søgerjustering

over +/- 1 1/m

Justering af
øjenafstand
Optikkens diameter

60 - 70 mm

Nærmeste
optageafstand
Øjestøtte

10 m

Opbygning

6 elementer / 4 grupper

Forstørrelse

8 - 16 x

Okulardiameter

5 - 2,5 mm

Det faktiske synsfelt

5,0 - 3,4°

Tydelig synsvinkel

38,5 - 50,8°

Synsfelt ved 100m

8,7 - 5,9 m

Den relative lysstyrke

25 - 6.3

40 mm

10 - 12 mm

Mål

Vægt

795 g

Bredde

154 mm

Længde
Tykkelse

(fuldt udtrukket)

183 mm
60 mm

Recommended Uses
Recommended Uses

Fuglekiggeri
Vandreture
Natur
Rejser
Sport/arrangementer

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

