8x42 PRO
• Kõrgkvaliteetse
viimistlusega PROseeria binokkel karmide
loodusolude jaoks
• Multi-vääristusega
objektiivid ja prismad
tagavad kirka ning
selge vaateala, mis on
üliläbipaistev
• Ekstra madala
hajuvusega (ED) lääts
kõrgresolutsiooni ja kõrge
kontrastsusega vaate
tagamiseks
• Veekindel, udusust
vältiv ehitus karmides
tingimustes kasutamiseks

• 8x suurendus

• ZERO-vääristus vähendab
varjude ja helkide tekkimist

• 1,5 m väikseim
teravustamiskaugus
väikeste subjektide
lähivaatluseks
• Lihtne, rafineeritud
disain ja ergonoomilised
juhtnupud maksimaalse
mugavuse ja
funktsionaalsuse
pakkumiseks

Suurepärane optika, mis sobib karmis keskkonnas kasutamiseks
Looduse sõpradele mõeldud PRO-binoklid paistavad silma multi-vääristusega läätsede ja prismade poolest, mis tagavad
kristallselge, eriti kirka ning terava, kõrgresolutsiooniga pildi isegi hämaras. Keerukad vääristustehnoloogiad tagavad ülihea
läbipaistvuse kogu nähtavuse ulatuses, andes tulemuseks tõetruu pildi, millel on loomulikumad värvid. ZERO-vääristust,
mis on loodud objektiivi vahetusvõimalusega kaamerate ja mikroskoopide läätsede jaoks, on kasutatud kõikidel läätsede
pindadel, et vähendada varjude ning helkide esinemist. ED-läätsede kasutamine tähendab, et pilti uduseks muutva kromaatilise
aberratsiooni esinemine on viidud absoluutse miinimumini. 1,5m väikseim teravustamiskaugus laiendab vaatlussubjektide valikut
märkimisväärselt. Üliergonoomilised juhtnupud ja käepide tagavad vaatlusel maksimaalse mugavuse ning stabiilsuse, isegi pikema
aja kestel. Õhuke ja lihtne disain, mis annab tulemuseks terava profiili, on objektiivide vahetusvõimalusega OM-D kaamerale
iseloomulik välimus ja ühtlasi parandab see ka binokli funktsionaalsust, muutes PRO binoklite kasutamise tõeliselt toredaks.

Tehnilised andmed ja disain võivad muutuda ilma tootjapoolse eelneva etteteatamise ja kohustusteta

Tehnilised andmed
Eriomadused
Läätse kvaliteet

Mugav vaadata

Soovituslik kasutusala
Ekstra madala hajuvusega (ED)

Soovituslik kasutusala Linnuvaatlus

lääts kromaatilise aberratsiooni

Matkamine

kompenseerimiseks

Veesport

Pikk silmakaugus ja kohandatavad

Loodus

okulaarid (üles/alla keerates)
Mugav keskne fookusnupp kiire ja
mugava fokuseerimise tagamiseks
Võimalus dioptrite seadistamiseks
vastavalt vaataja nägemisvõimele
Optika vääristus

Täielik multi-coating vääristus /
faasivääristus / dielektriline
mitmekihiline prisma vääristus /
ZERO vääristus

Põhiotstarve

Lämmastikuga täidetud vastupidav
korpus hoiab ära optilise süsteemi
sisemuses udususe tekkimise
Rasva hülgav viimistlus veepiiskade
ja mustuse hõlpsaks eemaldamiseks
Alla pööratav objektiivikork ei kao ära

Optika
Tüüp

Roof prisma seeria

Dioptrilise korrektsiooni rohkem kui +/- 2 1/m
vahemik
Silmavahe
56 - 70 mm
reguleerimise ulatus
Objektiivi esiläätse
42 mm
diameeter
Lähim
1,5 m
teravustamiskaugus
Silmakaugus
18 mm
Läätsede rühmitus
9 elementi / 7 grupis
Suurendus

8x
Tagaläätse diameeter 5,3 mm
Tegelik nägemisala
7,5°
Nähtav ala

55,3°

Nägemisala 100m
kaugusel
Suhteline heledus

13,1 m
27,6

Mõõtmed
Kaal

670 g

Laius

131 mm

Pikkus
Paksus

(täielikult avatud)

140 mm
53 mm
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