No?ní vid?ní Pulsar edge GS 2,7x50L

Cena s DPH16587 K?
Cena bez DPH13822 K?

No?ní vid?ní Pulsar Edge GS 2,7 x50 poskytuje velmi ostrý a
p?esný obraz bez zkreslení. Je to jeden z nejlepších no?ních
dalekohled?.

Popis
No?ní vid?ní Pulsar Edge GS 2,7 x50 L je binokulární no?ní vid?ní univerzálního použití. Byly použity nové technologie, a proto jde o jeden z
nejlepších no?ních dalekohled?. P?edevším jsou to zesilova?e jasu obrazu CF - Super v kombinaci se speciální optickou soustavou R - contact
a p?ti šošovkovýchi okulár?, které dohromady vytvá?ejí velmi ostrý a p?esný obraz bez zkreslení. Na první pohled budete p?esv?d?en, že se
jedná o bezkonkuren?ní výrobek ve své t?íd?. Pom?r zv?tšení k zornému poli p?ístroje je zvolen optimáln? a p?ístrojem se dají pohodln?
detailn? prohlížet objekty na vzdálenost.
Tento model je vybaven laserovým infra?erveným p?ísvitem s ješt? delším dosahem. P?ístroj disponuje i plynulou regulaci výkonu, takže p?ísvit
je dob?e p?izp?sobitelný k r?zným podmínkám pozorování. Ovládací prvky p?ístroje jsou promyšlen? umíst?ny na horní stran? p?ístroje a jsou
nehlu?né a dob?e ovladatelné. Výhodou je také horní standardní montážní lišta Weaver pro upevn?ní dalšího p?íslušenství. Nový elektronický
blok p?ístroje automatický hlídá úrove? osv?tlení a sníží nebo úpln? vypne napájení zesilova?? jasu obrazu p?i p?ekro?ení prahové úrovn?
nadm?rného osv?tlení, ?ímž se výrazn? šet?í její životnost. T?leso p?ístroje je hermetický uzav?ené a spl?uje nejnáro?n?jší podmínky pro
použití v nep?íznivém po?así: mlze, za silného dešt?, sn?žení, v místech s vysokou koncentrací prachu a pod ..
Technické parametry :
Zv?tšení : 2,7 x
Pr?m?r objektivu: 50 mm
Provozní doba : 50 / 20 ( bez / s IR ) hod.
Provozní teploty : -20 .. +40 ° C
Vlnová délka IR : 780 nm
EOM : CF - Super / EP - 33 - SF
Vod?odolnost : IP46
Pr?m?r výstupní pupily : 4mm
O?ní reliéf : 12mm
Zorný úhel : 13 °
Vertikální rozlišení : 42?ádk?/mm
Vzdálenost rozpoznání : 200m
Dioptrická korekce : ± 4dioptrie
Napájení : 3V ( 2xAAA ) V
Rozm?ry : 203x122x65mm
Hmotnost : 0.85kg
Záruka: 36 m?síc?
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