Teleskop Meade Infinity 70/600 AZ

Cena s DPH3411 K?
Cena bez DPH2819 K?
Teleskop Meade Infinity 70/600 AZ je ?o?kový teleskop. Pr?m?r
objektivu (apertura) je 70 mm. Ohnisková vzdálenost je 600 mm.
Tento teleskop je kvalitním refraktorem pro za?áte?níky, ur?ený k
pozorování M?síce a dalších objekt? slune?ní soustavy.

Popis
Teleskop Meade Infinity 70/600 AZ je ?o?kový teleskop. Pr?m?r objektivu (apertura) je 70 mm. Ohnisková vzdálenost je 600 mm. Tento
teleskop je kvalitním refraktorem pro za?áte?níky, ur?ený k pozorování M?síce a dalších objekt? slune?ní soustavy. Jeho 70mm ?o?ky objektivu
vytvá?ejí jasný a ostrý obraz. Tento model vám umožní pozorovat polární ledovou ?epici a mo?e na Marsu b?hem opozice, fáze Venuše,
prstence Saturnu a mnoho dalších nebeských objekt?. Teleskop je také vhodný pro pozemské pozorování.
Sada obsahuje dva okuláry - okulár s dlouhou ohniskovou vzdáleností umož?uje pokrýt velkou plochu, zatímco okulár s krátkou ohniskovou
vzdáleností je ur?en pro pozorování p?i vysokých zv?tšeních. Model je vybaven hledá?kem s ?erveným bodem. Balí?ek obsahuje také DVD se
softwarem Planetarium. Teleskop je nainstalován na alt-zam??ovacím držáku. Tyto držáky jsou snadno použitelné a jsou optimální pro vizuální
pozorování. Software Autostar Suite Astronomer Edition vám pom?že nau?it se znát no?ní oblohu. Zobrazuje více než 10 000 nebeských
objekt? v?etn? planet, hv?zd, galaxií a mlhovin. M?žete si vytisknout hv?zdné mapy a dokonce naplánovat pozorování. Pracuje na libovolném
po?íta?i se systémem Windows.
Základní charakteristiky: Teleskop je dodáván se vším pot?ebným pro první pozorování div? no?ní oblohy. 70mm (2,8 ") refrak?ní teleskop
poskytuje jasný obraz, který je ideální pro pozorování jako pozemských, tak nebeských objekt?. Obsahuje alt-zam??ovacíh držák s pá?kou pro
ovládání pomalého pohybu pro pozorování nebeských objekt? p?i pohybu po no?ní obloze. Dodávaný s 2 okuláry pro pozorování široké škály
objekt? (M?síc, planety nebo zem?) a 2x objektivem Barlow, který zdvojnásobuje zv?tšení každého okuláru. Bonusové DVD Autostar Suite
Astronomy planetárium s více než 10 000 nebeskými objekty (pouze pro PC s Windows). Obsahuje hledá?ek s ?erveným bodem, který vám
pom?že najít objekty, které chcete pozorovat.
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Technické parametry:
Optická konstrukce: refraktor
Optický systém: achromatický
Povrchová úprava optiky: plná antireflexní vrstva
Pr?m?r objektivu (apertura), mm: 70
Ohnisková vzdálenost, mm: 700
Sv?telnost: f / 10
Mezní hv?zdná velikost: 11,3
Okuláry: dva (2) okuláry MA (26mm a 9mm), 1,25
Barlowova ?o?ka: 2x
Hledá?ek: s ?ervenou te?kou
Okulárový výtah: 1,25 ° h?eben a Pastorková zaost?ovací
Zásobník na p?íslušenství: ano
?ízení teleskopu: ru?ní
Montáž: azimutální
Ovládání jemného nastavení: vertikální
Další vlastnosti: diagonální hranol: 90 °, 1,25 "
Typ uživatele: za?áte?níci, d?ti
Pozorované objekty: pozemní objekty, planety
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Teleskop Meade Infinity 70/600 AZ

Hmotnost, kg: 3,38
Rozm?ry, mm: 980 x 980 x 1320
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