PUŠKOHLEDY : Puškohled Shilba Gold Medal 2,5-10x50 IR G4

Cena s DPH11598 K?
Cena bez DPH9665 K?

Puškohledy edice GOLD MEDAL se pyšní vysokou kvalitou
konstrukce a optické soustavy. Jsou za?azeny mezi nejvyšší
modelovou ?adu výrobce Shilba.

Popis
Modelová ?ada Gold Medal je nejvyšší ?ada loveckých puškohled? výrobce Shilba. Požadavky byly kladeny kvalitní zpracování, optickou
soustavu a zárove? na p?esnou a rychlou st?elbu. T?lo puškohledu je jedno lité s pr?m?rem tubusu 30 mm a poskytuje stabilní platformu pro
zbran? r?zných ráží. Optická soustava HD400 s vysokým rozlišením, kvalitní zpracování, vysoká propustnost sv?tla a vod?odolnost, to jsou
pouze n?které z vlastností této modelové ?ady.
Zám?rná osnova typu R4 IRG Dot obsahuje podsvícený bod ve st?edu zám?rného k?íže. K?íž je jasný, ostrý, dob?e ?itelný a technologie IRG
umož?uje podsvícení k?íže v ?ervené a zelené barv?, v 5-ti intenzitách sytosti p?ísvitu.
Mezi ovládací prvky puškohledu pat?í nízkoprofilové v?ži?ky s krokem klikání 1/4 MOA v obou rovinách. Nastavení zv?tšení se provádí zoom
kroužkem, který je robustní konstrukce s výrazným zna?ením, což zvyšuje jeho prakti?nost a výborné ovládání. P?ísvit zám?rného k?íže
puškohledu je možné volit v samostatném ovládacím prvku umíst?ném vlevo p?i st?edových v?ži?kách, obsahuje i baterii. Na okuláru se
nachází ovládací prvek korekce dioptrií.
Tento puškohled je ur?en hlavn? pro loveckou st?elbu, ale oblíbit si ho mohou i rekrea?ní st?elci. V krabici se krom? puškohledu nacházejí
krytky objektivu a okuláru, had?ík a p?íbalový leták.
názor experta
Nejvyšší modelová ?ada loveckých puškohled? výrobce Shilba. Díky svým vlastnostem, japonské technologii skel a cenové dostupnosti si jist?
najde své místo mezi st?elci. Výborná volba st?elc?, kte?í požadují nejvyšší kvalitu.
klady
odolná konstrukce
výborn? ?itelný zám?rný k?íž s podsvíceným bodem
5 intenzit podsvícení zám?rného k?íže (zelená / ?ervená)
Baterie CR 2032 v balení
krok klikání: 1/4 MOA
zápory
slune?ní clonu je nutné dokoupit samostatn?
nutná pr?b?žná kontrola stavu baterie

Technické parametry:
Zv?tšení: variabilní
Velikost zv?tšení: 2,5-10 x
Pr?m?r objektivu: 50 mm
Pr?m?r tubusu: 30 mm
Vodot?sný: ano
Pln?ný dusíkem: ano
Rektifika?ní krok (klikání): 1/4 MOA
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Zám?rný k?íž: R4 IRG Dot
Osv?tlený st?ed: ?ervený bod
Paralaxa: pevná
Celková délka: 326 mm
Hmotnost: 570 g
Záruka: 24 m?síc?
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