8‑16x40 S
• Kikare i standardserien,
perfekt för att observera
naturen, sportevenemang,
djurlivet och fåglar
• Ändra snabbt och
enkelt förstoringen efter
situationen
• Belagda linser och
prismor för ett ljusstarkt
synfält med överlägsen
genomsläpplighet
• Enkelt och sofistikerat
utförande och
ergonomiska reglage
för maximal komfort och
funktion

• 8–16x förstoring

• Hög optisk prestanda för
skarpa bilder med minimal
förvrängning och kromatisk
aberration
• Stort fokushjul som är
lätt att nå och intuitivt
att använda, för korrekt
fokusering
• Högkvalitativ yta med
gummibeläggning för bra
grepp

Kom otroligt nära med zoomfunktionen
Olympus standardkikare är den perfekta följeslagaren när du vill observera naturen, sport, djurlivet eller fåglar. Den stora diametern
på linsen erbjuder ljusstarka bilder med hög upplösning även i svagt ljus. Avancerade optiska teknologier, som asfäriska linser
plus belagda linser och prismor, säkerställer en hög optisk prestanda genom att minska förvrängningen och den kromatiska
aberrationen, vilket ger skarpa bilder och ett ljusstarkt synfält med överlägsen genomsläpplighet. Ett fokuseringsavstånd på bara
10 m innebär att du kan följa djuren när de närmar sig utan att knappt behöva röra dig. Med en tålig yta av hög kvalitet som tål
alla väderförhållanden och ett gummibelagt grepp som ger säkerhet är kikarna mycket lämpliga för användning utomhus. Maximal
komfort, funktionalitet och rörlighet erbjuds tack vare den slimmade, enkla designen och de ergonomiska reglagen. Alla element
har organiserats noga för att ge en kompakt storlek, vilket ger ett skarpt intryck och ett lätt instrument. Med kraftfull zoom kan du
komma ännu närmare motiven och observera dem mer ingående.

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

Tekniska data
Speciella egenskaper
Linskvalitet

Asfäriska linselement för minimal
distorsion

Bekväm synförmåga

Långt avstånd mellan öga-okular och
justerbara ögonmusslor (går att vrida
upp/ner)
Behändig central fokusratt för snabb
och enkel fokusering
Inbyggd dioptrisk korrektion

Optisk ytbehandling

Beläggning i ett lager för ljusstarka
bilder

Användbarhet

Specialbeläggning av elastisk
polymer som motverkar reflektioner
Grepp med strukturerad design, vilket
gör den lättare att hålla säkert

Optik
Typ

Serie i porroprismor

Dioptrisk korrektion

över +/- 1 1/m

Justering av
ögonintervall
Frontlins diameter

60 - 70 mm

Närgräns

10 m

Avstånd öga-okular

10 - 12 mm

Linsgruppering

6 element / 4 grupper

Förstoring

8 - 16 x

Utgående pupills
diameter
Verkligt synfält

5 - 2,5 mm

Synlig synvinkel

38,5 - 50,8°

Synfält vid 100m

8,7 - 5,9 m

Relativ ljusstyrka

25 - 6.3

40 mm

5,0 - 3,4°

Mått
Vikt

795 g

Bredd

154 mm

Längd
Tjocklek

(fullt utfälld)

183 mm
60 mm

Rekommenderade Användningsområden
Rekommenderade
Fågelskådning
Användningsområden Vandring
Natur
Resor
Sport/evenemang

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

