10x42 PRO
• Lornetki z serii PRO –
wysoka jakość wykonania,
najwyższa wydajność w
trudnych warunkach
• Wielokrotnie powlekane
soczewki i pryzmaty
zapewniające jasne,
czyste pole widzenia i
doskonałą transmitancję
• Soczewka o bardzo
niskiej dyspersji (ED)
gwarantująca obraz o
wysokiej rozdzielczości i
wysokim kontraście
• Wodoodporna,
zapobiegająca
zaparowywaniu
konstrukcja, która
doskonale sprawdza się w
trudnych warunkach

• 10-krotne powiększenie

• Powłoka ZERO redukująca
refleksy świetlne i flary

• Minimalna odległość
ogniskowania wynosząca
1,5 m pozwalająca
obserwować z bliska małe
obiekty
• Klasyczny design i
ergonomiczne elementy
sterujące zapewniające
maksymalny komfort i
funkcjonalność

Wyjątkowa optyka w wodoodpornym korpusie
Lornetki PRO, zaprojektowane z myślą o miłośnikach przyrody, zachwycają wielokrotnie powlekanymi soczewkami i pryzmatami,
które nawet w słabym świetle zapewniają krystalicznie czysty, wyjątkowo jasny i wyrazisty obraz o wysokiej rozdzielczości.
Zaawansowane technologie powlekania gwarantują doskonałą transmitancję w całym polu widzenia i dają realistyczny obraz o
bardziej naturalnych kolorach. Powłoka ZERO, stosowana w aparatach z wymienną optyką, a także w obiektywach mikroskopów,
pokrywa wszystkie soczewki lornetek PRO i redukuje refleksy świetlne oraz flary. Soczewki ED ograniczają do absolutnego
minimum aberrację chromatyczną odpowiedzialną za rozmycie obrazu, a najmniejsza odległość ogniskowania, wynosząca 1,5 m,
pozwala obserwować z bliska nawet małe przedmioty. Klasyczna konstrukcja, charakterystyczna dla bezlusterkowców OM-D, oraz
ergonomiczne elementy sterujące zapewniają maksymalną wygodę i stabilność nawet podczas wielogodzinnych obserwacji.

Specyfikacja i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze strony producenta.

Specyfikacja
Charakterystyczne cechy i funkcje
Jakość obiektywu

Soczewka o bardzo niskiej dyspersji

Waga

665 g

(ED) kompensująca aberrację

Szerokość

131 mm

chromatyczną
Wygoda podglądu

Wymiary

"Długie oko" oraz regulowane okulary
lornetki (obracane góra/dół)
Wygodne pokrętło do szybkiego i
łatwego ustawiania ostrości
Wbudowana korekcja dioptrii, to
możliwość dostosowania optyki do

Długość
Grubość

Zalecane
zastosowania

Pełne wielokrotne powlekanie /
Etap powlekania / Wielowarstwowa
pryzmatyczna powłoka dielektryczna /
powłoka ZERO

Cechy wyróżniające

140 mm
53 mm

Zalecane zastosowania

indywidualnej charakterystyki wzroku
Powłoki optyczne

(przy pełnym wysunięciu)

Wytrzymały korpus wypełniony
azotem, który zapobiega
zaparowywaniu układu optycznego
Antypoślizgowa powłoka ułatwiająca
usuwanie brudu i kropel wody
Odchylane zakrywki okularów
(doskonała ochrona przed ich
zgubieniem)

Optyka
Typ

Pryzmat dachowy
Zakres korekcji dioptrii ponad +/- 2 1/m
Zakres regulacji dla
56 - 70 mm
okularów lornetki
Średnica soczewki
42 mm
obiektywu
Najbliższy punkt
1,5 m
ustawiania ostrości
Parametr "długiego
16 mm
oka"
Konfiguracja obiektywu 9 elementów / 7 grupy
Powiększenie
10 x
Średnica źrenicy
4,2 mm
wyjściowej
Rzeczywiste pole
6,2°
widzenia
Pozorne pole widzenia 56,9°
Pole widzenia przy
10,8 m
100m
Względna jasność
17,6

Specyfikacja i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze strony producenta.

Obserwacja ptaków
Wędrówki
Sporty wodne
Przyroda

