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Luneta STEINER
Nighthunter XTREME
1-5x24
Cena

6 170,00 zł

Cena poprzednia

6 500,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Producent

Steiner

Opis produktu
Luneta STEINER Nighthunter XTREME 1-5x24
Legendarna i niezrównana koncepcja Nighthunter.
Nowa seria lunet Steiner nie bez przyczyny nosi nazwę Nighthunter Xtreme, tak jak w przypadku sprawdzonych lornetek Steiner. Lunety również
posiadają najwyższy poziom wartości transmisji światła. Innowacyjna powłoka soczewek Diamond-Night zapewnia optymalną wydajność światła.
Obraz w rozdzielczości HD jest ostry/wyraźny zapewniając jasne i naturalne kolory.
Lunety celownicze dają Ci wspaniały i jasny obraz podczas obserwacji tak jakbyś patrzył przez lornetkę. Dzięki temu Twoje możliwości podczas
polowania znacznie się poszerzają, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych. Na całym świecie, o każdej porze, w każdym warunkach
oświetleniowych. Udowadniają to pomiary. W porównaniu do wiodących konkurentów, krzywa transmisji światła nowej lunety Nighthunter
Xtreme oferuje same korzyści. Jest to wynikiem wieloletnich doświadczeń, intensywnych prac oraz wysokiej jakości obróbki.
Dla zapalonego myśliwego ta wyjątkowa optyka rozpoczyna nową erę innowacji, dając gwarancję sukcesu i radość podczas polowania.
INNOWACYJNA KONCEPCJA ŚWIATŁA
INTELIGENTNE PODŚWIETLENIE STEINER
Doskonale dopasowana do każdej sytuacji na polowaniu, innowacyjne podświetlenie krzyża Steiner Smart Illumination.
Bezstopniowa regulacja podświetlenia kropki:
podświetlenie kropki może być wyregulowane od maksymalnie jasnego, do polowania w słóncu i odbijaniu refleksów na śniegu, aż po bardzo
delikatnego, do polowania w nocy
szybko i intuicyjnie użycie w nagłych sytuacjach
bardzo delikatny krzyż, nie zasłaniający celu
bardzo delikatny odcień czerwieni podświetlenia kropki nie powoduje zmiany rozszerzenia źrenicy oka, dzięki czemu nie powoduje potrzeby
ponownego przystosowania oka do widzenia w ciemności, po odsunięciu lunety
Ergonomiczna i funkcjonalna obsługa:
włączanie i wyłączanie podświetlenia jest proste, nawet w pozycji strzeleckiej, włącznik jest wyczuwalny dotykiem
pokrętło regieulacji charakteryzuje się pewnym chwytem i jest centralnie ulokowane
szybka regulacja umożliwia błyskawiczne przejście przez cały zakres ustawień, przez przekręcenie i przytrzymanie pokrętła
precyzyjna i dokładna regulacja, dzięki krótkim skokom pierścienia
w każdej sytuacji, czujnik podświetlenia wyczuwa co się dzieje, dzięki czemu pozwala oszczędzić baterie i daje pewność, że natychmiast
będziesz gotowy do strzału
czujnik położenia wyłącza podświetlenie kiedy karabin stoi pionowo lub leży na boku
natychmiastowe włączenie podświetlenia kiedy karabin wraca na pozycję strzelecką
funkcja pamięci ustawia ostatnio wybrany stopień podświetlenia
kiedy brak jakiegokolwiek ruchu, podświetlenie wyłącza się całkowicie, automatycznie po 3 godzinach (auto-off)
kiedy bateria jest na wyczerpaniu podświetlenie zaczyna pulsować. Wymiana baterii jest prosta, została ona umieszczona po pokrętłem
podświetlenia, co zapewnia dodatkową ochronę
Wybitne cechy naszych produktów:
5 – krotny zoom
Pięcio krotny współczynnik pozwala zawsze dobrać odpowiednie powiększenie i pole widzenia. Ustawiony stopień powiększenia na lunecie
widzimy również w pozycji strzeleckiej,
Powłoki STEINER Diamond-Night-Coating
Steiner, tworząc innowacyjną technologię diamentowych powłok, opracowaną specjalnie dla optyki myśliwskiej, ustanawia nowe standardy.
Wykorzystanie i połączenie rzadkich fluorków i innych minerałów daje nieosiągalną wcześniej transmisję światła w całym spektrum kolorów.
Widziane obrazy są ostre jak brzytwa, mają maksymalny kontrast – od środka, aż po krawędzie. Kontury są zawsze jasno i wyraźnie widoczne,
rozpraszanie światła jest zmniejszone do minimum. Te czynniki gwarantują najlepszy obraz, nawet w najgorszych warunkach oświetleniowych.
Optyka STEINER High-Definition-Optics
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Zoptymalizowana dla ciągłego użytkowania dla profesjonalistów. Najbardziej zaawansowane technologicznie powłoki zapewniają najwyższej
klasy transmisję światła. Obrazy ostre jak brzytwa, idealny kontrast aż po same obrzeża. Rozproszenie światła jest zmniejszone do minimum.
Kontury zawsze doskonale, ostro i wyraźnie zaznaczone, nawet przy słabym oświetleniu lub o zmroku.
Inteligentne podświetlenie Steiner
Krzyż, w drugim planie, jest podświetlany czerwoną kropką. Dzięki położeniu w drugiej płaszczyźnie ogniskowania, podświetlenie wyróżnia się
doskonałą jasnościa i kropka pozostaje zawsze doskonale widoczna, nawet w bardzo jasnym otoczeniu. O zmroku i w nocy podświetlenie może
zostać precyzyjnie przyciemnione. Innowacyjny czujnik ruchu wyłącza podświetlenie, jak tylko karabin zostaje odstawiony. Tak samo
błyskawicznie podświetlenie zostaje aktywowane zaraz po ułożeniu karabinu w pozycji strzeleckiej, w ostatnim ustawieniu, dzięki systemowi
pamięci. Automatyczne, całkowite wyłączenie podświetlenia następuje po trzech godzinach bezczynności.
STEINER Nano-Protection®:
Niedościgniony czysty obraz został osiągnięty dzięki
badaniom i testom nad Nano-Protection. Zapewnia
ochronę obiektywu przed brudem i wilgocią oraz innymi
zanieczyszczeniami. Deszcz, śnieg oraz para po prostu
znikają z pola obiektywu. Czyszczenie jest znacznie
prostsze, a uciążliwy brud znika. Super cienka powłoka hydrofobowa
na obiektywie i okularze jest niezmiernie skuteczna i zapewnia wysoki
kontrast i doskonały obraz przez lata.teczna i zapewnia wysoki
kontrast i doskonały obraz przez lata.
Komfortowe użytkowanie
Tak jak w cenionych lornetkach Steiner, również w lunetach przyłożoną wielką wagę do intuicyjnej obsługi. Charakteryzuje to między innymi
wysoki komfort obsługi pokręteł nawet w rękawicach. Wszystkie ustawienia są łatwe do odczytania, nawet w pozycji strzeleckiej.
Bezszelestna praca STEINER NoNoise
Steiner Nighthunter Xtreme jest zoptymalizwany pod kątem cichej pracy. Gumowa obudowa wystających elementów skutecznie absorbuje
dzwięki.
Akcesoria
Lunety Xtreme zostały wyposażone w dobrze przemyślane akcesoria. Zapasowa bateria do podświetlenia została zintegrowana w lunecie.
Twardy futerał neoprenowy, zapewnia ochronę w zakresie optyki, można go szybko i bezszelestnie usunąć, również z założonej na karabin
lunety
Ekstremalna wytrzymałość Steiner
Steiner definiuje na nowo standardy w lunetach celowniczych, w oparciu o doświadczenia myśliwych z całego świata:
Ekstremalna wytrzymałość:
Wysoce wytrzymałe materiały oraz precyzyjna konstrukcja, zapewnia najwyższy stopień stabilności, nawet w połączeniu z największymi
kalibrami.
Wypełnienie azotem
Zamglenie lub kondensacja pary wewnątrz jest całkowicie wyeliminowane, dzięki najbardziej zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom
Steiner.
Wodoodporność
Lunety Steiner wytrzymują ciśnienie wody nawet do głębokości 2 m. Było to możliwe dzięki specjalnym technikom uszczelnienia. Pył, brud ani
wilgoć nie mają prawa przedostać się do środka.
Odporny na różnicę temperatur
Wahania temperatur nawet od -25 do +65 stopni, nie mają negatywnego wpływu na funkcjonalność lunet Steiner.
Made in Germany

Zakres temperatur ⁰C
-25 °C do +65 °C
Zakres powiększeń (x)
1-5
Wypełnienie azotem
Tak
Wodoodporność
Do 2 m
Średnica źrenicy wyjściowej (mm)
11.5 — 4.8 mm
Średnica tubusa (mm)
30
Średnica obiektywu (mm)
24
Średnica części okularowej (mm)
47
Pole widzenia ze 100 m (m)
36.0 — 7.2 m
Odsunięcie źrenicy wyjściowej (mm)
90
Masa (g)
580
Krzyż celowniczy
4A-I/ 0-I, w drugim planie, podświetlany, z auto-off
Efektywna średnica obiektywu (mm)
24
Gwarancja 10 lat
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
MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY
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