Monocular i
• Compacte oplossing voor
vergrotingen op elke plek
• Uiterst compact en stijlvol
ontwerp
• Lenzen met een multicoating die zorgt voor een
optimale helderheid en
uitstekend contrast
• Inclusief draagriem en
schoonmaakdoekje

• 6x vergroting
• Waterdicht, beslaat niet en
is bestand tegen vuil
• Fasecorrectiecoating

• Breedte x lengte x dikte
(mm): 38 x 87 x 25

Monocular i: de compacte oplossing voor vergrotingen op elke plek
Met de nieuwe Monocular i biedt Olympus een draagbare oplossing om voorwerpen op afstand met één oog te vergroten. Of u nu
in de schouwburg bent, in het theater, bij een tentoonstelling of een seminar, dit stijlvolle model is de ideale oplossing voor iedereen
die snel en eenvoudig wil beschikken over een 6x vergroting. U profiteert in alle situaties van een scherp en helder beeld dankzij het
hoogwaardige lenssysteem met een diameter van 16 mm. De body is gevuld met nitrogeen zodat de lens niet beslaat. Dit betekent
dat iemand met een Monocular i direct profiteert van een helder beeld, terwijl dat bij andere modellen veel langer kan duren.

Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

Specificaties
Speciale kenmerken
Optische coating
Eigenschappen

Multicoating* / Fasecoating**
*lens, **prisma

Waterdichte behuizing met
stikstofvulling *
* Kan 5 minuten worden ondergedompeld tot op
een diepte van 1 meter zonder dat dir gevolgen
heeft voor de kwaliteit. Kan niet onder water
worden gebruikt.

Optiek
Type

Verrekijkers met dakkantprisma

Vergroting

6x

Objectieve
lensdiameter
Exit pupil diameter

16 mm

Actueel zichtbereik

8°

2,7 mm

Duidelijk zichtbereik

48°
Zichtbereik van 1000m 140 m
Relatieve helderheid 7,1
Hulp van het oog

11,5 mm

Dichtbijzijndste focus
punt

1,5 m

Afmetingen

Afmetingen (b x l x d)

38 x 87 x 25 mm

Gewicht

70 g

Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

