8‑16x40 S
• Standarta sērijas binokļi
ir ideāli dabas vērošanai,
sporta pasākumiem,
savvaļas un putnu
vērošanai
• Ātra un vienkārša
palielinājuma maiņa, lai
pielāgotos vērojamajai
situācijai
• Lēcas ar pārklājumu un
prizmas gaišam, skaidram
skata laukam ar izcilu
gaismas caurlaidību
• Vienkāršs, izsmalcināts
dizains un ergonomiska
vadība maksimālām
ērtībām un funkcionalitātei

• 8‑16x palielinājums

• Augsts optiskais sniegums
asiem attēliem ar minimālu
kropļojumu un hromatisko
aberāciju
• Liels, intuitīvi lietojams
un viegli sasniedzams
fokusa gredzens precīzai
fokusēšanai
• Kvalitatīva apdare ar drošu
gumijas pārklājumu

Nokļūsti pārsteidzoši tuvu pateicoties tālummaiņas funkcijai
Olympus Standarta binokļi ir ideāli sabiedrotie dabas, sporta, savvaļas un putnu vērošanai. Lielais binokļa lēcu diametrs nodrošina
gaišus augstas izšķirtspējas attēlus pat sliktā apgaismojumā. Uzlabotās optiskās tehnoloģijas ar asfēriskajām lēcām, lēcām
ar pārklājumu un prizmām nodrošina augsta līmeņa optisko sniegumu, samazinot attēla kropļojumus un hromatisko aberāciju,
un garantē asus attēlus un skaidru skata lauku ar lielisku caurredzamību. Tuvā 10 m fokusēšanas distance ļauj gandrīz pilnīgi
nekustīgi sekot zvēriem, kas tuvojas. Pateicoties izturīgajai, kvalitatīvajai korpusa apstrādei, kas iztur jebkurus laika apstākļus,
un apvalkotajam gumijas turētājam, kas garantē stingru satvērienu, šie binokļi ir labi aprīkoti izmantošanai brīvā dabā. Slaidais,
vienkāršais korpusa dizains un ergonomiskā vadība garantē maksimālu komfortu, funkcionalitāti un mobilitāti. Visi elementi ir precīzi
izkārtoti kompaktā korpusā. Ar jaudīgo tālummaiņu jūs vēl vairāk varat pietuvoties objektam un detalizēti to aplūkot.

Tehniskie dati un izskats var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai pienākumiem no ražotāja puses.

Tehniskie dati
Īpašās iespējas
Objektīva kvalitāte

Asfēriskie lēcu elementi attēla
kropļojumu mazināšanai

Lieliska redzamība

Garš izcilnis acij un regulējami okulāri
(pagriežami uz augšu/leju)
Ērts centrālās fokusēšanas kloķis
ātrai un vienkāršai fokusēšanai
Iebūvēts dioptriju regulators ļauj
pieskaņoties redzei

Optiskais pārklājums

Vienslāņa pārklājums spilgtiem
attēliem

Lietojamība

Īpašs elastīga polimēra pārklājums
atstarošanas nomākšanai
Teksturēts gripa dizains drošam
satvērienam

Optika
Veids

Sērija ar porro prizmām
Dioptriju regulēšanas virs +/- 1 1/m
diapazons
Acs attāluma
60 - 70 mm
regulēšanas diapazons
Objektīva lēcas
40 mm
diametrs
Tuvākais fokusa
10 m
attālums
Izcilnis acij
10 - 12 mm
Objektīva uzbūve
6 elementi / 4 grupas
Palielinājums

8 - 16 x

Aizmugurējās lēcas
5 - 2,5 mm
diametrs
Reālais skata laukums 5,0 - 3,4°
Redzamais skata
38,5 - 50,8°
leņķis
Skata laukums pie
8,7 - 5,9 m
100 m
Relatīvais spožums
25 - 6.3

Izmēri
Svars

795 g

Platums

154 mm

Garums
Biezums

(pilnībā izvirzītam)

183 mm
60 mm

Ieteicamais pielietojums
Ieteicamais
pielietojums

Putnu vērošana
Pārgājieni
Daba
Ceļošana
Sports / Notikumi

Tehniskie dati un izskats var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai pienākumiem no ražotāja puses.

