Dalekohled Fomei Foreman 8x56

Cena s DPH9220 K?
Cena bez DPH7684 K?

Exkluzivní model dalekohledu vyroben z velmi kvalitních materiál?.
Vhodný i pro no?ní vid?ní. Využitelný na no?ní pozorování zv??e,
oblohy apod.. Je pln?n suchým dusíkem proti zamlžování,
vod?odolný a nárazuvzdorný.

Popis
Exkluzivní model loveckého dalekohledu je vyroben z materiál? nejvyšších kvalitativních parametr?. Všechny ?o?ky objektiv? i okulár?
dalekohledu jsou opat?eny speciálními antiodraznými vrstvami HTC ( High Transmission Coating ) . Hranoly dalekohledu jsou potaženy
povlakem DEC ( Dia - Electrical Coating ) . Kombinace povlak? HTC / DEC zajiš?uje maximální celkovou propustnost celé optické soustavy
. Dalekohledy vynikají vysokou hranovou ostrostí obrazu a maximální celkovou propustností sv?tla . To umož?uje používat dalekohledy i pro tzv.
no?ní vid?ní . Vzhledem ke své vynikající sv?telné propustnosti využívajícího " zbytkového sv?tla " jsou tedy vhodné i pro no?ní pozorování
zv??e , oblohy apod. .. Tam kde lidské oko vidí už jen ?erný stín , jsou p?i pozorování tímto dalekohledem viditelné i detaily . T?lo dalekohledu
je pln?no suchým dusíkem, což zabra?uje jeho orosení p?i náhlé zm?n? teploty a také zajiš?uje jeho vod?odolnost . Dalekohled díky své
robustní konstrukci se také ?adí mezi nárazuvzdorné dalekohledy . Sv?telný pr?m?r objektiv? dalekohledu 56mm v kombinaci s 8x zv?tšením
nabízejí skv?lé optické vlastnosti s maximální sv?telností a hranovou ostrostí obrazu i p?i velmi špatných sv?telných podmínkách .

Každý sklen?ný element optické soustavy dalekohledu FOMEI je opat?en speciálním mnohovrstvého povlakem, který zabezpe?uje dokonalou
sv?telnou propustnost dalekohledu . Na vrcholu nabídky povrchových úprav se nachází HTC ( High trasmissione Coating - pro úpravu ?o?ek ) a
DEC ( Dielectric Coating - pro úpravu hranol? ) . Tyto úpravy zajiš?ují až o 10 % menší odraz sv?tla na povrchu sklen?ných element? , ?ímž
umožní více než 90 % propustnost sv?tla optikou dalekohledu . Dalekohledy s t?mito úpravami jsou vhodné pro pozorování za zhoršených
sv?telných podmínek .

Technické parametry :
Zv?tšení : 8 x
Pr?m?r objektivu: 56 mm
Zorný úhel : 6,5 °
Zorné pole v 1000m : 114 m
Minimální ost?ící vzdálenost : 2,5 m
Relativní sv?telnost : 49
Optický výstup : 6,5 mm
Sklo hranolu : BaK4
Úprava ?o?ek : DEC / HTC
Dioptrická korekce: ± 4 dpt
Stativový závit : ano
Ší?ka : 145 mm
Délka : 185 mm
Hmotnost : 1090 g
Záruka: 60 m?síc?
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