8x42 PRO
• PRO Series-kikkert med
finish av høy kvalitet for
harde naturforhold
• Objektiv og prismer med
flere lag for å få en lys
og klar brennvidde med
overlegen transmisjon
• ED-objektiv (ekstra lav
spredning) gir sikre med
høy oppløsning og høy
kontrast
• Vanntett og tåkebestandig
konstruksjon for bruk under
vanskelige forhold

• 8x forstørrelse

• ZERO-belegg for
reduksjon av såkalt
ghosting og flaring
• Den nærmeste
fokuseringsavstanden
på 1,5 meter muliggjør
observasjon av små
detaljer på nært hold
• Eksklusivt design og
ergonomiske kontroller
gir maksimal komfort og
funksjonalitet

Utmerkede optiske egenskaper for bruk i harde miljøer
PRO-kikkerten for naturelskere skiller seg ut med objektiv og prismer med flere lag som gir krystallklare, ekstra lyse og skarpe
bilder med høy oppløsning – selv under dårlige lysforhold. Avansert beleggteknologi sikrer overlegen transmisjon i hele det synlige
området, noe som resulterer i livaktige bilder med mer naturlige farger. ZERO-belegg, som er utviklet for byttbare kamera- og
mikroskopobjektiv, påføres på alle objektivoverflater for å redusere såkalt ghosting og flaring. Når et ED-objektiv inkluderes, betyr
det at kromatisk aberrasjon, som forårsaker uskarpe bilder, holdes til et absolutt minimum. Med nærmeste fokuseringsavstand
på 1,5 meter utvider i stor grad observering av motiver. Overlegne ergonomiske kontroller og grep garanterer maksimal komfort
og støhet under observasjon – selv over lengre tid. Det tynne og enkle designet som resulterer i en skarp profillinje, er det
karakteristiske utseendet til OM-D-kameraet med byttbart objektiv og forbedrer funksjonaliteten. Dette gjør det til en sann glede å
bruke PRO-kikkerten.

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

Spesifikasjoner
Spesielle egenskaper
Linsekvalitet

ED-objektiv (ekstra lav spredning)

Fotturer
Vannsport

Beleilig bryter for midtfokus muliggjør
rask og enkel fokusering
Innebygget dioptrikorrigering for
Individuelt syn
Full mulit-coating / Phase coating /
Dielektrisk prismebelegg med flere
lag / ZERO-belegg
Nitrogenfylt robust kamerahus
forhindrer sløring på innsiden av det
optiske systemet
Oljefrastøtende belegg for enkel
fjerning av vanndråper og skitt
Objektivdeksel som vippes ned,
forhindrer at du mister dekselet

Optikk
Type

Takprisme
Diopterjusteringsområdeover +/- 2 1/m
Justeringsområde for
øyeavstand
Diameter på
objektivfront
Nærmeste
fokuseringsavstand
Øyeavstand

56 - 70 mm

Objektivkonstruksjon

9 elementer / 7 grupper

Forstørrelse

8x

Diameter på
utgangspupill
Faktisk bildebredde

5,3 mm

Oppfattet bildefelt

55,3°

Bildefelt ved 100m
avstand
Relativ lysintensitet

13,1 m

42 mm
1,5 m
18 mm

7,5°

27,6

Dimensjoner
Vekt

670 g

Bredde

131 mm

Lengde
Tykkelse

Fugleobservasjoner

aberrasjon
(vrides opp/ned)

Spesialitet

Anbefalt bruk

kompenserer for kromatisk
visjon bekvemmelighet Lang øyeavstand og justerbare okular

Optisk coating

Anbefalt bruk

(helt uttrukket)

140 mm
53 mm

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten
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