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Link do produktu: http://www.sklep.janczewski.com.pl/luneta-zeiss-victory-ht-3-12x56-asv-p-89.html

Luneta Zeiss Victory HT
3-12x56 + ASV
Cena

10 000,00 zł

Cena poprzednia

11 500,00 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

4 dni

Opis produktu
- Soczewki SHOTT HT High Transmission z ponad 95% wysoką transmisją
dla większych rezerw światła aż do głębokiego zmrok
- Najlepszy, najjaśniejszy i najbardziej precyzyjny na świecie podświetlany punkt
dla minimalnego pokrycia celu
- Ergonomiczne wzornictwo dla intuicyjnej obsługi
- Zwarta i smukła budowa
- Nowy, innowacyjny ASV+ z wygrawerowanymi pierścieniami metalowymi
(opcjonalnie)
- Siatka celownicza w 2 planie

- Pokrycie ochronne LotuTecR

3 – 12 x 56
Specjalista od nocnej zasiadki i strzału na dalekie odległości.
Swymi soczewkami SHOTT HT zapewnia maksymalną
przydatność w nocy i sprawia, że nawet najmniejsze cele
stają się widoczne o zmroku.
W kombinacji z opcjonalnym bębnem ASV+,
model ten ze swym dużym powiększeniem,
jest wprost stworzony do dalekich strzałow i
gwarantuje sukces łowiecki na każdym dystansie.

NOWOŚĆ: ASV+
PEWNE CELOWANIE NA DUŻYCH DYSTANSACH.
Dzięki nowemu bębnowi ASV+ obsługa regulacji balistycznej
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jest jeszcze prostsza i stała się bardziej elastyczna.
Z uwagi na bezpośrednio odczytywane odległości strzału ASV
uchodzi za najbardziej intuicyjne i tym samym
najbardziej precyzyjne rozwiązanie tego typu.
Dzięki kompletnemu zestawow 10 grawerowanych pierścieni metalowych,
ASV+ zapewnia najwyższą elastyczność. Pierścienie te precyzyjnie
pokrywają opad pocisku prawie wszystkich dostępnych na rynku elaboracji
i umożliwiają skuteczne celowanie na dystansie aż do 600 metrow.
Nowy ASV+ dostępny jest opcjonalnie.

Wybór siatek w drugim planie obrazu

Siatka 60

Skrajnie mały, przystosowany do użytku w świetle
dziennym, podświetlany punkt siatki 60,
ma imponująco wysokie natężenie światłą i może
być w każdej chwili włączony. Można go ściemnić
i w ten sposob przystosować do każdej
sytuacji łowieckiej. Dzięki położeniu w 2 polu obrazu
zapewnia minimalne pokrycie celu – przy 12-krotnym
powiększeniu jedynie 0,55cm na odległości 100m.

Siatka Rapid -Z® 5 (na zamówienie) Cena: 8 800 zł
Ta siatka do strzałow na dalekie odległości
wyposażona jest w indeksowane linie odniesienia,
zgadzające się z punktami trafienia
na odległości 200, 300, 400 i 500 metrow.
Pomiędzy nimi leżą linie i punkty odniesienia d
o podziału na odległości 25- lub 50-metrowe.
Dopasowanie do amunicji następuje poprzez
nastawienie powiększenia.
W celu wyrownania bocznego wiatru, indeksowane
linie odniesienia wyposażone są w dodatkowe
znaczniki. Cały zakres nitkowej siatki
celowniczej jest podświetlany i w ten
sposob doskonale przydatny rownież
w złych warunkach świetlnych.
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Warstwa ochronna
by widzieć wyraźnie
Powłoka LotuTec®
dowiedz się więcej
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