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Celownik noktowizyjny PARD NV-008
V.2
Cena

3 499,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Najmniejszy w swojej klasie
Jego długość całkowita wynosi 16,2 cm, a waga 450 g.
Urządzenie 2 w 1
Celownik na broń i kamera obserwacyjna
Większa odporność - dodatkowe wzmocnienie matrycy
Daleki zasięg
Skuteczny zasięg w zupełnej ciemności to ponad 200 metrów - w trybie obserwacyjnym znacznie dalej
Praca w trybie kolorowym w dzień oraz czarno-białym w nocy
Nieograniczony czas pracy
Zasilanie za pomocą tanich ogniw 18650 oraz poprzez zewnętrzny power bank
Siatka celownicza
Nowe siatka celownicze w postaci krzyża z konfigurowanymi kilkoma stylami i kolorami
Pamięć 5 konfiguracji krzyża oraz bardziej intuicyjne ustawianie parametrów
Funckja PiP
Obraz w obrazie - umożliwia wyświetlenie celu na małym fragmencie ekranu z dwukrotnym powiększeniem
Możliwość zamiany przycisku znacznika laserowego na przycisk PiP
Montaż
Nowa dłuższa szyna montażowa Picatinny w komplecie
Dostępne inne systemy montażu

Skuteczne celowanie

Noktowizor posiada 6,5-krotne powiększenie optyczne oraz 2-krotny zoom cyfrowy a w funkcji PiP 4-krotny. Zasięg obserwacji w trybie noktowizora w zupełnej ciemności to ponad 200 metrów
w zależności od warunków atmosferycznych. Zintegrowany iluminator podczerwieni 850 nm posiada trzy poziomy mocy podczerwieni. Przy zastosowaniu dodatkowego iluminatora zasięg ten
może się zwiększyć. Montaż wykonywany jest bezpośrednio na broni.
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Nagrywanie filmów

Celownik noktowizyjny posiada funkcję nagrywania filmów. Gotowy materiał zapisuje się na karcie pamięci microSD. Rozdzielczość nagrywanych filmów na karcie pamięci to 1920 x 1080 i
30 fps. Wbudowany moduł WiFi pozwala na bezprzewodowe połączenie z smartfonem za pomocą dedykowanej aplikacji. Wejście USB i microSD są ukryte pod wodoszczelną pokrywą po
prawej stronie urządzenia.

Możliwość zasilania zarówno przez ogniwa 18650 jak i zewnętrzny powerbank. Daje to nam możliwość praktycznie nieograniczony czas pracy urządzenia. Dzięki uniwersalnej szynie do NV-008
można podłączyć dodatkowe, kompatybilne urządzenia.

Przykładowy film z urządzenia:
PARD NV-008
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Obraz
Krzyż celowniczy 5 stylów i 2 kolory

Pamięć 5 nastawień krzyża

Powiększenie optyczne 6,5x ZOOM

Zoom cyfrowy 2x a w funkcji PiP 4x

Rozdzielczość plików wideo 1920×1080 FHD 2Mpix do 30 kl/s

Zasięg obserwacji w zupełnej ciemności (tryb noktowizora) ponad 200 m

Zasięg obserwacji w świetle od około 3m do ∞

Widzenie nocne tak

Pozostałe
Klasa wodoszczelności IPX7

Obsługa kart pamięci microSD, do 32 GB

Obsługiwane języki Polski / Angielski/ Francuski / Niemiecki /Hiszpański / Chiński / Japoński / Rosyjski / Czeski

Reflektor podczerwieni 850 NM, moc 5 W z kalibracją skupienia

Wyjścia USB, HDMI

Komunikacja WiFi aplikacja dla systemu Android i iOS

Rozdzielczość ekranu LCD 800 x 600

Temperatura pracy od -25°C do +50°C

Temperatura przechowywania od ?50°C do +60°C

Zalecane akumulatory ogniwa 18650 3,7 V

Wymiary 162 mm x 55 mm x 68,5 mm
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Waga (bez akumulatora) 435 g

Gwarancja

24
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