8x40 S
• Kikkerter i Standardserien er perfekt for
observasjon av naturen,
idrettsarrangementer og
fuglekikking
• Stor brennvidde som
er perfekt for å følge
subjekter i rask bevegelse
• Objektiver og prismer
med flere lag som gir et
lyssterkt og tydelig synsfelt
med overlegen transmisjon
• Eksklusivt design og
ergonomiske kontroller
gir maksimal komfort og
funksjonalitet

• 8x forstørrelse

• Høye optiske ytelser for
skarpe bilder med minimal
forvrengning og kromatisk
aberrasjon
• Stort, brukervennlig og lett
tilgjengelig fokushjul for
nøyaktig fokusering
• Finish i høy kvalitet med
gummibelegg som gir godt
grep

Høydefinisjonsvisning i alle scener
Olympus Standard-kikkerter er den perfekte følgesvennen for å observere naturen, idrettsarrangementer og fuglekikking. Den store
brennvidden gjør det raskere og enklere å lokalisere subjektet, spesielt når man ser over et bredt område eller følger subjekter i
rask bevegelse, som fugler, dyr og actionidretter. Den store diameteren på objektivlinsen gir lyssterke bilder med høy oppløsning
selv under dårlige lysforhold. Avanserte optiske teknologier inkludert asfæriske objektiver og objektiver og prismer med flere lag
sikrer gode optiske ytelser ved å redusere bildeforstyrrelser og kromatisk aberrasjon, og gir skarpe bilder og tydelig brennvidde med
overlegen transmisjon. En nærgrense på så lite som 4 m lar deg følge dyrene nesten bevegelsesløst når de nærmer seg. Med en
slitesterk finish av høy kvalitet som er motstandsdyktig mot alle naturforhold, og et gummibelagt grep som gjør den god å holde, er
denne kikkerten godt utstyrt for utendørsbruk. Man er sikret maksimal komfort, funksjonalitet og portabilitet takket være det slanke,
enkle designet og de ergonomiske kontrollene. Alle elementer er nøye plassert for å sikre en kompakt størrelse, noe som fører til
tydelige bilder og et hus med lav vekt.

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

Spesifikasjoner
Spesielle egenskaper
Linsekvalitet

Asfæriske linseelementer for minimal

forvrengning
visjon bekvemmelighet Lang øyeavstand og justerbare okular
(vrides opp/ned)
Beleilig bryter for midtfokus muliggjør
rask og enkel fokusering
Innebygget dioptrikorrigering for
Individuelt syn
Optisk coating

Enkeltlags-belegg for lyssterke bilder

Brukervennlighet

Elastisk spesialbelegg av polymer for
å fjerne refleksjoner
Teksturert design for bedre grep

Optikk
Type

Possoprismeserie

Diopterjusterings
område
Justeringsområde for
øyeavstand
Diameter på
objektivfront
Nærmeste
fokuseringsavstand
Øyeavstand

over +/- 2 1/m

Objektivkonstruksjon

5 elementer / 3 grupper

Forstørrelse

8x

Diameter på
utgangspupill
Faktisk bildebredde

5 mm

Tydelig synsvinkel

59,7°

Bildefelt ved 100m
avstand
Relativ lysintensitet

14,3 m

60 - 70 mm
40 mm
4m
12 mm

8,2°

25

Dimensjoner
Vekt

715 g

Bredde

142 mm

Lengde
Tykkelse

(helt uttrukket)

183 mm
60 mm

Anbefalt bruk
Anbefalt bruk

Fugleobservasjoner
Fotturer
Nature
Reise
Sport/begivenheter

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

