10x42 PRO
• Csúcsminőségű PRO
sorozatú távcső kemény
körülményekre tervezve
• Többrétegű bevonattal
kezelt lencsék és prizma
fényes, tiszta látómezővel
- lenyűgöző fényáteresztő
képességgel
• Extra-alacsony
diszperziójú (ED) lencsék
a kiváló felbontás és a
kontrasztos kép érdekében
• Vízálló, páramentes
konstrukció zord
környezetre tervezve

• 10x-es nagyítás

• ZERO bevonat
a szellemképek
és becsillanások
kiküszöbölésére
• 1,5 méter legkisebb
fókusztávolság a kisméretű
témák megfigyeléséhez
• Egyszerű, kifinomult
design és ergonomikus
kezelhetőség a kényelmes
használat és funkcionalitás
érdekében

Kiemelkedő optikai teljesítmény vízálló kialakítással
A természet kedvelői számára készült PRO sorozatú távcsövek kiemelkedő jellemzői között találjuk a többrétegű bevonattal
ellátott lencséket és prizmákat, melyek a kristálytiszta, különösen fényes és éles, nagy felbontású képet biztosítják - gyenge
fényviszonyok esetén is. A fejlett bevonat-technológia használatának eredménye a lenyűgöző fényáteresztő képesség, mely a
látható tartományban tökéletesen élethű képet garantál, még természetesebb színekkel. A cserélhető objektíves fényképezőgépek
objektívjeihez és a mikroszkópok lencséihez fejlesztett ZERO bevonat található minden lencse felületen - minimálisra csökkentve
a szellemképek és a becsillanás problémáját. Az ED lencséknek köszönhetően az elmosódó képért felelős kromatikus aberráció
jelensége abszolút minimálisra csökkenthető. A mindössze 1,5 m legkisebb fókusztávolság megdöbbentően felnagyítja a megfigyelt
témát. Rendkívül ergonomikus kezelőszervek és markolatok gondoskodnak a maximális kényelemről és a biztos kézben tartásról
megfigyelés közben - akár hosszabb ideig is. Az éles vonalakkal határolt, vékony, letisztult design az OM-D cserélhető objektíves
fényképezőgép-sorozat karakteres megjelenését idézi és a funkcionalitást is növeli - így a PRO távcsövek használata különösen
élvezetes!

A gyártó fenntartja a műszaki paraméterek és a kivitel előzetes bejelentés nélküli és kötelezettségmentes módosításának jogát.

Műszaki adatok
Speciális jellemzők
Objektívminőség

A látás kényelme

Extra alacsony diszperziójú (ED)

Javasolt alkalmazás
Javasolt alkalmazás

Madármegfigyelés

lencsék a kromatikus aberráció ellen

Túrázás

Nagy betekintési távolság és

Vízi sportok

beállítható szemkagylók (fel/

Természet

lecsavarható)
Kényelmes központi
fókuszállító egység az egyszerű
élességállításhoz
Beépített dioptria korrekció
Optikai bevonat

Többrétegű tükröződésmentesítő
bevonat Fázisbevonat / Dielektromos
többrétegű prizma bevonat / ZERO
bevonat

Különlegesség

Nitrogénnel töltött, masszív ház az
optika párásodásának elkerülésére
Olajlepergető bevonat a vízcseppek
és a por egyszerű eltávolítására
Lenyíló lencsevédők - a levehető
lencsevédőkkel szemben nem
elhagyható kivitelben

Optika
Típus

Tetőél prizma

Dioptriatartomány

több mint +/- 2 1/m

Szemtávolság
56 - 70 mm
beállítási tartomány
Objektívlencse átmérő 42 mm
Legközelebbi
1,5 m
gyújtópont
Betekintési távolság
16 mm
Felépítés
9 lencsetag / 7 csoport
Nagyítás

10 x

Betekintő lencse
átmérő
Aktuális látómező

4,2 mm

Tapasztalható
látómező
Látómező 100
méternél
Relatív fényerő

56,9°

6,2°

10,8 m
17,6

Méret
Súly

665 g

Szélesség

131 mm

Hossz
Vastagság

(teljes terjedelem)

140 mm
53 mm
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