NV Pulsar Goggles Edge GS 1x20

Cena s DPH15787 K?
Cena bez DPH13156 K?

No?ní binokulární vid?ní Edge GS 1x20 se zobrazením 1:1 a
širokým zorným polem pro pozorování, orientaci a pohyb v no?ních
podmínkách, dodává se v?etn? hlavové montáže

Popis
Edge GS 1x20 je primárn? ur?en pro použití jako brýle pro no?ní vid?ní - p?ístroj se namontuje na hlavovou montáž Head Mount, která je
sou?ástí balení. P?istroj nevytvá?í vizuáln? zv?tšení (zobrazuje 1:1) a poskytuje uživateli dostate?nou prostorovou orientaci k pohybu, odhadu
vzdálenosti k objekt?m nebo mezi objekty. No?ní brýle Edge GS 1x20 jsou vybaveny energeticky-šetrným IR zdrojem s plynule nastavitelným
výkonem. Jádrem no?ního vid?ní Edge GS 1x20 je unikátní kombinace specificky navržené optiky a elektro-optického zesilova?e obrazu CFSuper, který vytvá?í obraz vysokého rozlišení a zbaveného zkreslení b?žného pro p?ístroje gen.1 (do 42 ?ar / mm, což je zcela srovnatelné s
dražšími p?ístroj Gen 2 +).
Oblast použití je velmi široká: turistika, lov, ochrana pr?myslových areál? a soukromého majetku, vojenské a sportovní hry (nap?. airsoft nebo
paintball), hlídkové, pátrací a záchranné akce.

Názor experta
Praktické no?ní vid?ní s hlavovou sadou, využitelné p?i pohybu v terénu i p?i pozorování z pevného bodu.
Klady
kvalitní no?ní brýle pro pohyb terénem
slušná kvalita zobrazení oproti jiným podobným model?m
jednoduchá montáž externího p?ísvitu a hlavové montáži
možné dopln?ní o externí p?ísvit IR808s
Zápory
nemá

Technické parametry:
Provozní doba: 50/20 (bez / s IR) hod.
Provozní teploty: -20 .. +40 ° C
EOM : CF -Super / EP-33-SF
Vod?odolnost : IP46
Pr?m?r výstupní pupily : 4mm
O?ní reliéf : 12mm
Zv?tšení : 1x
Pr?m?r objektivu : 20 mm
Zorný úhel : 40 °
Nejkratší ost?ící vzdálenost : 1m
Vertikální rozlišení : 42 ?ádk? / mm
Vzdálenost rozpoznání : 100m
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Dioptrická korekce : ± 4dioptrie
Napájení: 3V (CR123) V
Rozm?ry : 163x113x60mm
Hmotnost : 0.65 / 0,2 kg
Záruka : 36 m?síc?
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