10x50 S
• Luonnon, villieläinten
ja lintujen tarkkailuun
sekä urheilutapahtumiin
ihanteellisesti soveltuvat
Standard-malliston kiikarit
• Nopeasti liikkuvien
aiheiden seurantaan
soveltuva laaja kuva-ala

• Linssien ja prismojen
pinnoite takaa kirkkaan
ja selkeän kuvaalan ensiluokkaisella
läpäisykyvyllä
• Yksinkertainen ja
viimeistelty rakenne ja
ergonomia edistävät
mukavuutta ja
käytettävyyttä

• 10x suurennos

• Korkea optinen
suorituskyky tuottaa
teräviä kuvia, joissa on
erittäin vähän kuva- ja
värivääristymiä.
• Suuri ja intuitiivinen,
helposti käytettävä
tarkennusrulla helpottaa
tarkennuksessa
• Korkealaatuinen viimeistely
kumipinnoitteella
mahdollistaa tukevan
otteen

Vaivatonta katselua myös hämärässä
Olympuksen Standard-malliston kiikarit ovat täydellinen kumppani luonnon, lintujen ja villieläinten tarkkailuun sekä
urheilutapahtumiin. Laaja kuva-ala helpottaa ja nopeuttaa kohteen löytämistä erityisesti laajaa aluetta panoroitaessa ja seurattaessa
nopeasti liikkuvia kohteita, kuten lintuja, eläimiä ja nopeatempoista urheilua. Etulinssin suuren halkaisijan ansiosta kuva on kirkas ja
tarkka myös vähäisessä valossa. Kehittyneet optiset teknologiat, kuten asfääriset linssit sekä pinnoitetut linssit ja prismat, tuottavat
korkeatasoisen optisen suorituskyvyn ehkäisemällä kuva- ja värivääristymiä, ja lopputuloksena on terävät kuvat ja tarkkapiirtoinen
kuva-ala erinomaisilla valonläpäisevyydellä. Lähitarkennusetäisyys on vain 6 m, joten voit seurata eläimiä lähes liikkumatta niiden
lähestyessä sinua. Kiikarit soveltuvat ulkokäyttöön luonnonvoimia sietävän, kestävän ja korkealaatuisen viimeistelyn sekä tukevan
otteen takaavan, kumipinnoitetun otekahvan ansiosta. Linjakkaan ohut ja konstailematon muotoilu sekä ergonomiset hallintalaitteet
takaavat korkean mukavuuden, toimivuuden ja siirrettävyyden. Elementtien sijoittelu on tarkkaan harkittu, ja tuloksena on hyvin
kompakti koko, terävä piirto ja kevyesti käsiteltävä runko.

Varaamme oikeuden teknisten tietojen ja ulkoasun muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitteita valmistajaa kohtaan

Tekniset tiedot
Erikoistoiminnot
Objektiivin laatu

Asfääriset linssielementit
minimaaliseen vääristymään

Katsomiseen
mukavuutta

Pitkä pintaväli ja säädettävät
silmäsuojat (kääntö ylös/alas)
Kätevä keskitarkennusnuppi nopeaa
ja helppoa tarkennusta silmällä pitäen
Sisäänrakenettu diopterisäädin
henkilökohtaiseen näön säätöön

Optinen päällystys

Yksikerrospinnoite kirkkaita kuvia
silmällä pitäen

Käytettävyys

Erityinen, joustava polymeeripinnoite
ehkäisee heijastuksia
Tartuntakahvasta saa hyvän otteen
karhean pinnoitteen ansiosta

Optiikka
Tyyppi

Porro prisma -sarja

Diopterin säätöalue

yli +/- 2 1/m

Silmien välin säätöalue 60 - 70 mm
Etulinssin halkaisija
50 mm
Lähin
tarkennusetäisyys
Pintaväli

6m

Linssien rakenne

5 elementtiä / 3 ryhmässä

Suurennus

10 x

Ulostulopupillin
halkaisija
Kuvakulma

5 mm

12 mm

6,5°

Näkyvä kuvakulma

59,2°
Näkökenttä 100m:ssä 11,3 m
Suhteellinen kirkkaus 25

Mitat
Paino

855 g

Leveys

178 mm

Pituus
Paksuus

(täysin avattuna)

192 mm
64 mm

Suositeltu käyttö
Suositeltu käyttö

Lintujen tarkkailuun
Vaellus
Nature
Matkustaminen
Urheilu/tapahtumat
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