8x42 PRO
• Kikare i PRO-serien med
högkvalitativ finish för
svåra naturförhållanden
• Flerskiktsbelagda
linser och prismor för
ett ljusstarkt synfält
med överlägsen
genomsläpplighet
• Lins med extra låg
spridning (ED) för
ett synfält med hög
upplösning och hög
kontrast
• En vattentät och
imskyddad konstruktion för
användning i svåra miljöer

• 8x förstoring

• ZERO-beläggning för
reducerade spökeffekter
och linsöverstrålningar

• Ett närmaste
fokuseringsavstånd på
1,5 m för närstudie av små
motiv
• Enkelt och sofistikerat
utförande och
ergonomiska reglage
för maximal komfort och
funktion

Utmärkt optik för svåra förhållanden
PRO-kikaren för naturälskare särskiljer sig genom flerskiktsbelagda linser och prismor för kristallklara, extra ljusa och skarpa
högupplösta bilder även i svagt ljus. Avancerade beläggningar säkerställer en överlägsen genomsläpplighet i hela det synliga
spektrat vilket ger livfulla bilder med naturligare färger. ZERO-beläggningen, utvecklad för utbytbara objektiv och mikroskop, är
applicerad på samtliga linsytor för att reducera spökeffekter och linsöverstrålning. Användandet av en ED-lins medför att kromatisk
aberration, som orsakar suddig bild, begränsas maximalt. Ett närmaste fokuseringsavstånd på 1,5 m ökar möjliga motiv att
observera dramatiskt. Överlägsna ergonomiska reglage och grepp garanterar maximal komfort och stadighet vid användandet,
även under längre tider. Den smäckra och enkla formen med sin skarpa profil ger OM-D-kameran dess karakteristiska utseende
med sina utbytbara objektiv och förbättrar dessutom funktionen vilket gör PRO-kikaren till en glädje att använda.

Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

Tekniska data
Speciella egenskaper
Linskvalitet

Lins med extra låg spridning (ED)
för kompensering av kromatisk

Bekväm synförmåga

Rekommenderade Användningsområden
Rekommenderade
Fågelskådning
Användningsområden Vandring

aberration

Vattensport

Långt avstånd mellan öga-okular och

Natur

justerbara ögonmusslor (går att vrida
upp/ner)
Behändig central fokusratt för snabb
och enkel fokusering
Inbyggd dioptrisk korrektion
Optisk ytbehandling

MC behandling / Phase
coating / Dielektrisk flerskiktad
prismabeläggning / ZERO-beläggning

Specialitet

Ett tåligt hölje med kvävgasfyllning
hindrar imbildning inne i optiken
Oljeavvisande beläggning för enkel
avtorkning av vattendroppar och
smuts
Nedfällbart objektivlinsskydd för att
hindra att skyddet tappas bort

Optik
Typ

Takprisma

Dioptrisk korrektion

över +/- 2 1/m

Justering av
ögonintervall
Frontlins diameter

56 - 70 mm

Närgräns

1,5 m

Avstånd öga-okular

18 mm

Linsgruppering

9 element / 7 grupper

Förstoring

8x

Utgående pupills
diameter
Verkligt synfält

5,3 mm

Synfält

55,3°

Synfält vid 100m

13,1 m

Relativ ljusstyrka

27,6

42 mm

7,5°

Mått
Vikt

670 g

Bredd

131 mm

Längd
Tjocklek

(fullt utfälld)

140 mm
53 mm

Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

