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Luneta Swarovski Z8i
2-16x50 P
Cena

15 560,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

KAT07276

Producent

Swarovski

Opis produktu
Duże pole widzenia pokazuje wszystkie szczegóły wymagane przy strzelaniu z dużej odległości. Model Z8i 2-16x50 P to wyrafinowane,
uniwersalne urządzenie do polowania. Optyka o dużej jasności ujawnia, nawet w słabym świetle i o zmierzchu, kluczowe szczegóły trafienia w
cel.
Z8i 2-16x50 P L
Oświetlony model Z8i 2-16x50 P L imponuje polem widzenia 21 m (63 stopy) i szczegółami przy powiększeniu do 16x podczas podchodu, a także
polowanie pędzone. Wysoka transmisja światła.
Dane techniczne
Powiększenie
2-16x
Efektywna średnica obiektywu (mm)
16,3-50
Średnica źrenicy wyjściowej (mm)
8.1-3.1
Odległość źrenicy wyjściowej (mm) (Zwężenie źrenicy)
95
Pole widzenia (ft / 100 jardów / m / 100 m)
63,0-7,8 / 21,0-2,6
Pole widzenia (stopnie)
12,0-1,5
Pole widzenia, pozorne (stopnie)
24
Korekcja dioptryczna (dpt)
-3 do +2
Transmisja światła (%)
93
Współczynnik zmierzchowy wg. zgodnie z ISO 14132-1
5,7-28,3
Punkt wpływ corr. za kliknięcie (w / 100 jardów / mm / 100 m)
0,36 / 10
Max. zakres regulacji wysokości / wiatru (w / 100 jardów / m / 100 m)
54 / 1.5
Korekta paralaksy (jd / m)
55-∞ / 50-∞
Obiektywny wątek filtra
M 52 x 0,75
Dane techniczne
Długość (w / mm)
14/356
Waga (oz / g)
23,8 / 675
Średnica środkowej rury (w / mm)
1,18 / 30
Temperatura funkcjonalna
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-4 ° F do +131 ° F (-20 ° C / +55 ° C)
Temperatura przechowywania
-22 ° F do +158 ° F (-30 ° C / +70 ° C)
Zanurzenie szczelności
13 stóp / 4 m głębokości wody (wypełnienie gazem obojętnym)
Jednostka oświetlenia
Poziomy jasności
Zmierzch: 0 - 32 / Dzień: 33 - 64
Czas pracy (h)
Współczynnik zmierzchowy przy średniej jasności: 1400; współczynnik światła dziennego przy średniej jasności: 180
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
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