Teleskop SKYWATCHER DOBSON 8

Cena s DPH9255 K?
Cena bez DPH7713 K?

Dalekohled typu Newton na Dobson montáži, zrcadlo 203mm,
ohništ? 1200mm, hledá?ek 9x50m, okuláry Super Plossl 25 a
10mm, vhodný na Deep-sky objekty a jiné

Popis
Dalekohled typu Newton na Dobson montáži, s novou konstrukcí patentované ru?n? volitelné regulace t?ení pro nastavení rovnováhy pro
plynulý pohyb, vyzna?ující se snadnou p?enosností a skladností. Sou?ástí je celokovový okulárový výtah Crayford d2 "s redukcí 1,25" / T-2 as
brzdou, hledá?ek 9x50, okuláry Super Plossl 52 °, d 1,25 "F25 (zv. 48x) a f10 (zv. 120x).
Primární zrcadlo Pyrex má nízkou tepelnou roztažnost a má ozna?ený st?ed. Dobson jevynikajúcou volbou pro ty, kte?í necht?jí fotografovat a
cht?jí pozorovat zejména deep-sky objekty. Pro srovnání - dalekohled s pr?m?rem 200mm shromáždí o 140% více sv?tla než 130mm ao 80%
více než 150mm dalekohled.

Názor experta
dalekohled vhodný pro pokro?ilejšího astronoma nebo pro zájemce, kde je p?edpoklad vážn?jšího zájmu
Klady
dostate?ný pr?m?r zrcadla pro deep-sky objekty
na kratší vzdálenosti stále p?enosný
vhodný p?edevším na vizuální pozorování
výborný pom?r cena / výkon
Zápory
p?íležitostná pot?eba kolimace - hlavn? po nešetrnejšom transportu
vyžaduje trochu praxe p?i používání Dobson montáže - prvotní "neohrabanost" jist? vyprchá po 5-6 no?ních pozorováních

Technické parametry:
Pr?m?r objektivu: 203mm
Ohnisková vzdálenost: 1200 mm
Sv?telnost : f / 6
Okulárový výtah: 2 "s redukcí 1,25"
Montáž : Dobson
Hledá?ek : 9x50
Okuláry : Super Plossl 52 °, d 1,25 "F25 (zv. 48x) a f10 (zv. 120x
Hmotnost : 16 kg
Záruka : 24 m?síc?
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P?íslušenství pro teleskop:
- M?sí?ní filtry pro zvýšen? kontrastu a zvýšení komfortu pozorování p?i silném zá?ení m?síce
- Barevné filtry pro lepší kontrast p?i pozorování planet, hv?zd, nebo deep sky-objekt?
- Slune?ní filtry pro pozorování slunce. Pozor nikdy se nedívejte do slunce p?es dalekohled bez takové fólie, hrozí vážné porušení zraku!
- okuláre
- Astronomické kamery pro p?enesení zážitk? z pozorování do po?íta?e p?es USB
- T2 kroužky pro p?ipojení zrcadlovky p?ímo na teleskop
Pokud si nevíte rady s výb?rem, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme, vysv?tlíme co bude vhodné práv? pro Váš teleskop a
Vaše pot?eby.
Pokud máte zájem o jiné p?íslušenství, kontaktujte nás. Možnosti rozší?ení a vybavení teleskopu jsou neomezené, umíme Vám
zabezpe?it jakékoliv jiné p?íslušenství, které jste nenašli v naší nabídce.
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