
Lornetka Celestron Cavalry 10x50-Porro
Indeks: 47340 Producent: CELESTRON Kod producenta: 151593

Cena: 405.90 zł

Opis

Lornetka Cavalry 10x50
Producent: Celestron

Właściwości
Opis Seria Cavalry to outdoorowe lornetki zaprojektowane z myślą o myśliwych, żeglarzach, organach ścigania
i personelu wojskowym. Zaprojektowane tak, aby wytrzymały różne warunki  linia Cavalry jest w pełni
wodoodporna i odporna na wewnętrzne zaparowanie (dzięki wypełnieniu azotem). Obudowa została
zabezpieczona wytrzymałym gumowym pancerzem, dzięki czemu lornetka pewnie leży w dłoniach. Oliwkowy
kolor zapewnia skuteczny kamuflaż w terenie.Jako narzędzie optyczne seria Cavalry oferuje profesjonalne
funkcje, takie jak wysokiej jakości pryzmaty BaK-4 oraz w pełni powlekane, wielowarstwowe soczewki dla
doskonałej transmisji światła. Dzięki dużym soczewkom obiektywu (50 mm) Cavalry jest przydatnym
narzędziem do prowadzenia outdoorowych obserwacji.Cechy: Pryzmaty BaK-4: zwiększony kontrast i
rozdzielczość dla ostrzejszych i bardziej szczegółowych obrazów W pełni powlekane, wielowarstwowe
soczewki: zwiększona transmisja światła przez ścieżkę optyczną dla jaśniejszych obrazów ze zwiększoną
rozdzielczością oraz większą szczegółowością Duże soczewki obiektywu (50 mm): idealne do zastosowania w
słabszym świetle Wodoodporność i odporność na zaparowanie: możliwość użycia we wszystkich warunkach
pogodowych; wypełnienie azotem zapobiega zbieraniu się pary w środku soczewek Muszle oczne typu Twist-
up zapewniają prawidłowe ustawienie oczu w celu wygodnego korzystania, również w przypadku osób
noszących okulary Możliwość zamocowania do statywu
Powiększenie 10
Średnica obiektywu (światło) 50
Pole widzenia / 1000m 98
Średnica źrenicy wy. 5
Sprawność zmierzchowa 22.3
Typ pryzmatu Porro
Stabilizacja obrazu (redukcja drgań) Nie
Szkło pryzmatu Bak-4
Powłoka soczewek Fully-Multicoated
Materiał obudowy Gumowana
Akcesoria w zestawie Osłony obiektywów Osłonę przeciwdeszczową Torbę do przenoszenia Pasek na szyję
Ściereczkę do soczewek Instrukcję obsługi
Kolor (wyliczeniowy) Oliwkowy
Wymiary 195 x 184 x 67 mm
Waga 1035
Pozostałe parametry Pozorne pole widzenia: 5,6° Odstęp źrenicy wyjściowej: 19,5 mm Minimalna odległość
ostrości: 9 m Maksymalna odległość międzyźrenicowa (IPD): 70 mm Minimalna odległość międzyźrenicowa
(IPD): 56 mm Zakres regulacji dioptrii: od -4 do +8 Jasność: 25 System powlekania soczewek: w pełni
powlekane wielowarstwowe powłoki (Fully Multi-Coated) Budowa: pryzmat BaK-4 Zabezpieczenia
środowiskowe: wodoodporność Wypełnienie azotem: tak Możliwość zamocowania na statywie



Marka Celestron

Model Cavalry

Kod producenta 151593

EAN 0050234714242

Powiększenie 10

Średnica obiektywów 50

Szkło w pryzmatach BaK-4

Waga lornetki 1035

Stan Nowy

Parametry
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