Dane aktualne na dzień: 08-08-2022 00:31

Link do produktu: http://www.puchacz.net/luneta-celownicza-swarovski-z6i-1-6x24-l-p-3322.html

Luneta celownicza
Swarovski Z6i 1-6x24 L
Cena

9 960,00 zł

Numer katalogowy

Opt000185

Producent

Swarovski

Opis produktu
Celowniki SWAROVSKI OPTIK Z6 generacji 2 są dostępne w ośmiu różnych wariantach. Z każdą z nich można mieć pewność obcowania z
perfekcyjnym celownikiem optycznym do określonych zastosowań. Na przykład, model 1-6x24 jest stworzony do polowań pędzonych i
zbiorowych. Z drugiej strony, jeśli warunki oświetleniowe są słabe, celownik 2,5-15x56 jest najbardziej odpowiedni. Dzięki 6-krotnemu zoomowi,
wszystkie modele są bardzo uniwersalne i wykraczają daleko poza przyjęte kanony.
Bezkompromisowa optyka
30mm tubus z 6x zoomem
bardzo duże pole widzenia
siatka w drugim planie nie zwiększa się wraz ze wzrostem powiększenia
korekcja dioptryczna
mikrorowki wewnątrz tubusa niezwykle skutecznie likwidujące wewnętrzne odbicia i zwiększające kontrast
fluorytowe soczewki HD w modelach o powiększeniu do 15x
utra-precyzyjna regulacja paralaksy z blokadą i wytrzymałość w broni o dużym kalibrze
technologia High-Grid zapewnia doskonałą równomierność podświetlenia, widoczność i przejrzystość w jednym
hydrofobowe powłoki SWAROCLEAN pomagają utrzymać soczewki w czystości
Cechy mechaniczne
Pełen zakres regulacji w pionie/w poziomie nawet przy skrajnym położeniu pokrętła
zerowanie bez narzędzi
wodoodporność do 4m głębokości zanurzenia
SWAROLIGHT - czunik połążenia lunety automatycznie wyłącza podświetlenie, gdy celownik nie jest zorientowany w poziomie
cienkościenny element podświetlenia nie ograniczający pola widzenia
Nowy design
Udoskonalony smukły kształt i zaawansowane funkcje zwiększają maksymalnie sprawdzoną optyczną przewagę celowników optycznych Z6:
Opracowane na nowo mechanizmy w pokrętle balistycznym i pokrętle paralaksy optymalizują ich obsługę, a technologia SWAROLIGHT z
automatyczną funkcją włączania i wyłączania podświetlanej siatki celowniczej przedłuża żywotność baterii.
Szerokie pole widzenia
Dysponując imponującym polem widzenia wynoszącym 42.5 m, luneta celownicza SWAROVSKI OPTIK Z6i 1-6x24 nie ma sobie równych,
zwłaszcza podczas polowań w ruchu – sześciokrotny zoom umożliwia szybki i celny strzał w wąskich przesiekach lub na polanach.
Daleko odsunięta źrenica wyjściowa
Odległość od soczewki w modelu EE wynosi aż 120mm w odróżnieniu od standardowych modeli to ekstra margines bezpieczeństwa podczas
polowania.
Uniwersalność zastosowań
Dostępne siatki to 4-I, CD-I, LD-I
O marce:
Firma świetnie znana z produkcji ozdobnych kryształów posiada też oddział zajmujący się produkcją lornetek i lunet myśliwskich. Produkowane
sa tam jedne z najlepszych znanych instrumentów optycznych wyznaczające górną granicę osiągalnych w tej dziedzinie możliwości. Lornetki i
lunety Swarovskiego charakteryzują się bardzo małymi stratami światła oraz pełną korekcją widocznych wad optycznych.
Specyfikacja
Średnica obiektywu:
24 mm
Źrenica wyjściowa:
9,6 - 4,0 mm
Transmisja:
90%
Minimalne powiększenie:
1x
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Maksymalne powiększenie:
6x
Odległość od oka :
95 mm
Liniowe pole widzenia na 100 m:
42,5 - 6,8 m
Kątowe pole widzenia:
23,8 - 3,9 °
Tubus:
30 mm (1 część)
Długość:
296 mm
Waga:
460 g
Gwarancja:
Tak
Wyposażenie
1 osłona na okular i obiektyw
Dostępność produktu uzależniona jest od stanu głównego magazynu. Większość naszych towarów dostępna jest od ręki, jednak w ofercie
znajdują się także produkty o wydłużonym czasie realizacji.
Sprawdź dostępność pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

