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Lornetka Zeiss 8x54 HT

Opis produktu
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Cena

8 700,00 zł

Cena poprzednia

10 900,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

ZEISS VICTORY HT 8x54 T*

NAJJAŚNIEJSZA LORNETKA
PREMIUM NA ŚWIECIE.

Dzięki lornetkom ZEISS VICTORY HT doświadcza się obserwowaną naturę w nowych wymiarach:
95 % transmisji światła i więcej.
Wartość ta jest rewolucyjna i jest wynikiem innowacyjnej koncepcji optyki firmy ZEISS.
Połączenie szkieł HT , wielowarstwowych
powłok ZEISS T* i systemu pryzmatów Abbe-König spowodowało, że ZEISS VICTORY HT jest
bezkonkurencyjnie
jasna i kontrastowa oraz wydłuża czas obserwacji w decydujący sposób.
Wyjątkowy wygląd zewnętrzny ZEISS VICTORY HT dowodzi, że innowacyjny, elegancki design i
kompaktowa budowa, jak np. w modelu 54, nie muszą się wykluczać.
Ergonomia i innowacyjne wzornictwo.
Nowa koncepcja Comfort-Focus, z dużym pokrętłem regulacji ostrości znajdującym się w
nowym przegubie Double-Link-Bridge.
Dzięki temu obsługa jest łatwa i intuicyjna, a dodatkowo całość jest wyjątkowo wytrzymała i
odporna. Innowacyjna optyka najwyższej klasy - w najjaśniejszej lornetce Premium na świecie.

-Maksymalna jasność dla dłuższej obserwacji: soczewki High Transmission Schott

-Swobodna obsługa i większa stabilność obrazu: koncepcja Comfort-Focus
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-Wyjątkowo odporna i wytrzymała: przegub Double-Link-Bridge
-Maksymalna ostrość obrazu i doskonały kolor: koncepcja FL

-Dobra widoczność przy każdej pogodzie i łatwe czyszczenie: powłoka LotuTec®
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8x 54 i 10 x 54
Dzięki rewolucyjnej koncepcji optyki udało się firmie ZEISS
przenieść wydajność obiektywu 56 do wyraźnie lżejszej i
bardziej zwartej konstrukcji. To sprawia, że modele 54 stały się
najwydajniejszymi lornetkami nocnymi na świecie.
Lornetka 8 x 54 zachwyca niespotykaną dotąd ergonomią i dużą
źrenicą wyjściową. Transmisją światła rzędu 95 % i więcej,
ustanawia nowe standardy w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych.
Najwyższe wymogi optyczne spełnia również nowa lornetka
10 x 54. Ekstremalna jasność, najwyższy kontrast i ostrość detali
– wszystko to połączone zostało w zwartej i wytrzymałej lornetce.
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Koncepcja Comfort-Focus
Ergonomia na najwyższym poziomie: nowa koncepcja ComfortFocus zachwyca dużym pokrętłem ogniskowania z wyjątkowo
długim przełożeniem, które daleko wysunięte naprzód, zamocowane
jest w przegubie i daje się łatwo obsługiwać palcem wskazującym.
Zasada ta pozwala na precyzyjne ustawienie ostrości
bez konieczności późniejszej korekty.

Dane techniczne

ZEISS VICTORY HT
Powiększenie
Średnica obiektywu
Średnica źrenicy wyjściowej
Liczba zmierzchu
Pole widzenia
Subiektywny kąt widzenia
Granica bliży
Zakres regulacji dioptrii
Odstęp źrenic wyjściowych
Rozstaw źrenic
Typ obiektywu
System pryzmatów
Powłoki
Wypełnienie azotem
Wodoszczelność
Zakres temperatur
Długość
Szerokość przy rozstawie 65 mm
Waga
Gwarancja
Zastrzega się możliwość zmian.
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(mm)
(mm)
(m/1000m)
(°)
(m)
(D)
(mm)
(mm)

(mbar)
(°C)
(mm)
(mm)
(g)

8 x 54
8
54
6.7
20.7
130
60

10 x 54
10
54
5.4
23.2
110
63
3.5
+/- 3
16
58 - 76
FL/HT
Abbe-König
LotuTec®/ T*
Tak
500
-30/+63
193
142

1,035

1,045
10 lat

