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LUNETA MEOSTAR R1R 3-12X56 RD
4C
Cena

3 590,00 zł

Cena poprzednia

3 990,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Meopta

Opis produktu
OPIS
Powiększenie: 3-12x
Średnica obiektywu (mm): 56
Odległość od oka (mm): 90 - 80
Pole widzenia (°): 6,3 - 1,92
Pole widzenia (m/100m): 11,0 -3,5
Siatka celownicza w 2 planie
Zakres dioptrii (D) -3 - +3
Zmiana położenia krzyża/ 1klik (cm/100m): 0,7
Regulacja paralaksy: nie
Waga (g): 650
A: 339
B: 137
C: 54
D: 53
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Najlepszy wybór do polowań w trudnych warunkach .56mm obiektyw, 30mm tubus chroniący
rozwiązania optyczne najwyższej klasy oraz wyjątkowa powłoka MeoBright 5501 gwarantują, że w
trakcie zapadania zmierzchu myśliwy nie będzie musiał się pakować i wracać do domu z pustymi
rękami. Wybór pomiędzy dostępnymi krzyżami jak również precyzyjna regulacja krzyża zapewni
powtarzalną, 100% dokładność celowania.

Zaawansowana technologia podświetlenia punktu celowniczego o wielkości 1 MOA posiada aż
siedem poziomów intensywności podświetlenia. Pozwala to strzelcowi precyzyjnie dostosować
jasność punktu do zmieniających się warunków widoczności, zapewniając idealny komfort celowania
w każdej sytuacji.

Meostar R1r 3-12x56 oferuje te same korzyści i funkcje, jak jego odpowiednik z serii R1 z różnicą
usytuowania krzyża celowniczego w drugim planie, który podczas zwiększania lub zmniejszania
krotności nie zmienia swojej wielkości.

RD Illuminated Reticle System – Lunety wyposażone w system podświetlenia RD posiadają
bardzo wyraźny podświetlany czerwony punkt celowniczy. Wieży usytuowana z lewej strony tubusa
lunety pozwala użytkownikowi wybrać jedno z siedmiu poziomów intensywności światła które
zapewnia doskonały komfort celowania zarówno w dzień jak i w nocy. Pośrednie pozycje „OFF”
pomiędzy poziomami podświetlenia pozwalają użytkownikowi szybko odnaleźć swoje preferowane
ustawienie jasności punktu .

MeoBright 5501 - Jest to wiodąca w branży, unikalna, opatentowana jonowa powłoka soczewki,
która gwarantuje 99,8% transmisję światła przez jej powierzchnię. W odróżnieniu od standardowych
powłok zapobiegających działaniu ciepła i pary, nasz proces jonowania powłoki skutkuje
wytworzeniem bardzo jednolitej, stabilnej i gęstej powłoki, która przepuszcza przez system optyczny
więcej światła z widocznego spektrum do oka użytkownika. Jest
ona również niezwykle wytrzymała i przewyższa wojskowe standardy
dotyczące odporności na otarcia/zarysowania.

MeoShield – Jonowa powłoka zapewniająca wyjątkowo wytzymałą ochronę zewnętrznych powłok
soczewki przed jakimikolwiek otarciami lub zarysowaniami.
Meotrack II Elevation and Windage Control- Regulacja poprawki na wiatr oraz wywyższenia jest
możliwa dzięki ergonomicznymi wieżyczkom na tubusie. Precyzyjny system powodujący zmianę ¼
MOA (0,7cm / 100m) przy każdym kliknięciu gwarantuje niespotykaną dotąd możliwość śledzenia
celu. Wyraźne słyszalne i odczuwalne przez strzelca kliknięcia zapewniają komfort pracy na
wieżyczce bez konieczności spoglądania na nią i odkładania oka od lunety
MeoQuick – zapewnia szybkie przestrojenie ostrości okulary przy jakichkolwiek zmianach krotności.
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Erector System – Każda z lunet przechodzi specjalne testy wstrząsowe aby spełniać swoją rolę
nawet przy korzystaniu z ciężkich kalibrów
Waterproof – Wszystkie lunety są 100% wodoodporne i mogą być wykorzystywane przy
jakichkolwiek warunkach atmosferycznych
Fogproof – Wszystkie lunety są wypełniane azotem w celu zapewnienia ochrony przed
powstawaniem „mgły” wewnątrz tubusa czy na soczewkach.

30-letnia gwarancja – Wszystkie lunety z serii MeoStar R1 posiadają specjalną 30 letnią gwarancje
(po rejestracji produktu

Dostępne krzyże:
4C 4K
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