Dalekohled Steiner Ranger Xtreme 8x56

Cena s DPH17597 K?
Cena bez DPH14664 K?

Binokulární dalekohled ur?ený pro použití v náro?ných sv?telných
podmínkách, nap?.za soumraku. Velmi vhodný na no?ní lov.

Popis
Tento binokulární dalekohled je ur?en pro použití v náro?ných sv?telných podmínkách, nap?. za šera. Je velmi vhodný na no?ní lov. 56 mm
pr?m?r objektivu optimáln? využívá dostupné sv?tlo a vytvá?í tak úžasné pozorovací možnosti dlouho do noci.
Dalekohled má vysoce výkonnou kontrastní optiku, která je spojena s ješt? vyšší propustností sv?tla a rozší?ením zorného pole.
Optika umož?uje vynikající koukání, a? už pro za?áte?níky nebo vášnivých pozorovatel? p?írody. Praktický Twist up o?nicový systém umož?uje
o?nice jednoduše nastavit pro použití s ??nebo bez brýlí. M?kké a p?átelské k pokožce, ergonomické o?nicový uzáv?ry poskytují ochranu proti
nep?íjemnému , bo?nímu sv?tlu.
Pogumované provedení je odolné proti ú?ink?m olej?, kyselin nebo pov?trnostních vliv? . Povrch z?stává vždy snadno uchopitelný a
neklouzavý i v extrémn? vlhkých podmínkách , v teple nebo chladu . Není problém s extra velkými ost?ícími koly rychle a spolehliv? ost?it i v
hrubých rukavicích , v chladném po?así .
Dalekohled poskytuje komfort vyváženou funkcí nastavení rukojeti , aby byl snadno použitelný i v rukavicích .
Díky pe?liv? navrženému uchycení popruhu dalekohled vždy z?stane pevn? p?ipevn?n . Dalekohled je extrémn? odolný díky kompaktní a
odolné konstrukci a zvládá i nejnáro?n?jší situace. Materiál Makrolon ® ho d?lá ješt? více odolným proti náraz?m . Pln?ní dusíkem zcela
zabra?uje zamlžení nebo vzniku kondenzace uvnit? dalekohledu. Speciální t?snicí technologie umož?uje dalekohledu odolávat tlaku vody až do
hloubky 3 metry. Prach , ne?istoty a žádná vlhkost nem?že proniknout do dalekohledu. Dalekohled je teplotn? odolný. Dokonce i kolísání teplot
od -40 ° C do +80 ° C nebude mít nep?íznivý vliv na funk?nost dalekohledu. Dalekohled je optimalizován pro tichý provoz. Pogumované
pancé?ování vy?nívajících ovládacích prvk? zajiš?uje ú?innou absorpci zvuku.
Nové modely Ranger Xtreme ve svých moderních design? nastavují nové standardy ve všech disciplínách . Rada Xtreme tak kombinuje funkci
a modernost .
Technické parametry :

Zv?tšení : 8 x
Pr?m?r objektivu: 56 mm
Hmotnost : 1130 g
Ší?ka : 142 mm
Výška: 183 mm
Hloubka : 80 mm
Výstupní pupila : 7mm
Svítivost : 49.00
Stmívací faktor: 21,2
Zorné pole na 1000 m : 125 m
Zaost?ovací systém: Fast - Close - Focus
Rozsah zaost?ení: 2,3 m
Optika : kontrastní
Vodot?sný : tlak vody do 3 m
Pln?ní dusíkem : proti zamlžování
Teplotní rozsah: -20 až +80 ° C
Ergonomické o?nice : Twist - up o?nice
Pogumované provedení : NBR - Longlife
Popruh : neopren
Záruka: 120 m?síc?
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