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Link do produktu: http://www.puchacz.net/kolimator-vortex-spitfire-ar-1x-prism-scope-p-3504.html

Kolimator Vortex Spitfire
AR 1x Prism Scope
Cena

1 149,00 zł

Cena poprzednia

1 209,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Numer katalogowy

KAT04184

Producent

Vortex

Opis produktu
Kolimator Vortex Spitfire AR 1x Prism Scope został stworzony dla strzelców, którzy od przyrządów celowniczych wymagają tego by
zminimalizowały ich czas reakcji do minimum, tak by zawsze zwyciężać.
Udogodnienia:
wielowarstwowa optyka - powłoka antyrefleksyjna na powierzchni obiektywu pozwala na uzyskanie jasnego obrazu.
wypełnienie azotem - wypełnienie azotem oraz system uszczelek zapewnia wodoodporność oraz odporność na roszenie
odporność na wstrząsy - konstrukcja odporna na upadki
Budowa w oparciu o pryzmat - Kolimator oparty na pryzmacie zapewnia kompaktową budowę, ostry, jasny i wyrazisty obraz oraz
precyzyjną siatkę celowniczą

Ten produkt jest chroniony przez DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ VORTEX VIP*
Dożywotnia gwarancja VIP* firmy Vortex Optics
Jeśli cokolwiek stanie się z Twoim produktem to firma Vortex naprawi go lub wymieni na zupełnie nowy.
*Gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży, celowego zniszczenia oraz uszkodzeń kosmetycznych niemających wpływu na
działanie produktu.
DANE TECHNICZNE
Dane podstawowe
Gaz wypełniający : Azot
Liniowe pole widzenia na 100 m [m] : 26,3
Odległość od oka [mm] : 96,5
Powiększenie [×] : 1
Typ krzyża celowniczego (siatki) : DRT MOA
Zasilanie
Zasilanie : AAA × 1
Dane dodatkowe
Maks. regulacja pionowa (wysokości) [MOA] : 120
Maks. regulacja pozioma (nawiewu) [MOA] : 120
Materiał obudowy : duraluminium anodyzowane wg. MIL-SPEC
Regulacja stopniowa [MOA] : 1/2
Wymiary
Długość całkowita [mm] : 109
Masa [g] : 346
Średnica obiektywu [mm] : 25
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W zestawie
Elementy zestawu kolimatora
-podwyższenie
-montaż picantinny
-ściereczka do czyszczenia optyki
-zakrywka na szkło
-klucz imbusowy
-bateria
-gwarancja producenta
-gwarancja dystrybutora
-instrukcja dystrybutora
-instrukcja producenta

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442
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