8x42 PRO
• Hoogwaardige PROserie verrekijkers
voor activiteiten in de
natuur onder zware
omstandigheden.
• Meerlaagse coating van
de lenzen en prisma's
die zorgen voor een
helder gezichtsveld met
superieure lichttransmissie.
• Extra lage dispersie lens
voor beelden met een
hoge resolutie en mooi
hoog contrast
• Waterdichte, nevelvrije
body voor gebruik onder
zware omstandigheden

• 8x vergroting

• ZERO-coating voor
verminderde reflectie en
verstrooiing van licht.

• Kortste scherpstelafstand
van 1,5 m voor het closeup observeren van kleine
onderwerpen
• Eenvoudig, verfijnd
vormgegeven ontwerp
met ergonomisch
bediening voor maximale
gebruiksgemak en
functionaliteit

Uitstekende optische prestaties voor het gebruik in lastige
omstandigheden.
De PRO-verrekijkerreeks voor natuurliefhebbers onderscheidt zich door meerlaagse coated lenzen en prisma's voor een kristal
helder, extra licht en haarscherpe beelden in een hoge resolutie zelfs bij weinig licht. Nu nog meer natuurgetrouwe beelden in
natuurlijke kleuren dankzij de geavanceerde coating technologiën die u verzekeren van een superieure lichttransmissie over het
gezichtsveld. ZERO-coating, ontwikkeld voor uitwisselbare camera en microscoop lenzen is toegepast op alle lensoppervlakten
en vermindert daardoor reflectie en verstrooiing van licht. Door het gebruik van een ED lens wordt chromatische aberratie,
kleurverschuiving bij het breken van licht, beperkt tot een minimum.
Het dichtsbijzijndste focus punt an 1,5 meter biedt u nog meer details voor observatie van uw onderwerpen. Uitstekende
ergonomische bediening en houdvast dragen bij aan een optimaal gebruiksgemak en stabiliteit tijdens het observeren, zelfs als het
een poosje duurt. Het slanke en eenvoudige ontwerp biedt een scherp uiterlijk, wat kenmerkend is voor de OM-D uitwisselbare lens
camera en dankzij de verbeterde functionaliteit is de PRO verrekijkeres een genot in het gebruik.

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

Specificaties
Speciale kenmerken
Lenskwaliteit

Extra-lage dispertie lens voor
compensatie van chromatische

Voor een prima zicht

Aanbevolen gebruiksmethodes
Aanbevolen
gebruiksmethodes

Watersport

Lange oogafstand en verstelbare

Natuur

Grote centrale scherpstelknop voor
snel en handig scherpstellen
Ingebouwde dioptrie correctie voor
aanpassen aan individuele ogen
Volledige multi-coating /
Fasecoating /Diëectric meerlaagse
coating van de prisma /ZERO-coating
Eigenschappen

Nitrogeen gevulde body die voorkomt
dat er condensatie optreedt in de
kijker.
Olie-afstotende buitenlaag voor
het moeiteloos verwijderen van
waterdruppels en vuil
Flip-down mechanisme van de
lensdop om verlies te voorkomen

Optiek
Type

Verrekijkers met dakkantprisma

Diopter aanpassings
gebied
Oog interval
aanpassings
mogelijkheid
Objectieve
lensdiameter
Dichtbijzijndste focus
punt
Hulp van het oog

over +/- 2 1/m

Lens configuratie

9 elementen / 7 groepen

Vergroting

8x

Exit pupil diameter

5,3 mm

Actueel zichtbereik

7,5°

Duidelijk zichtbereik

55,3°

Zichtbereik van 100m

13,1 m

Relatieve helderheid

27,6

56 - 70 mm

42 mm
1,5 m
18 mm

Afmetingen
Gewicht

670 g

Breedte

131 mm

Lengte
Dikte

Wandelingen

aberratie.
oogschelpen (op / neer)

Optische coating

Vogels kijken

(volledig uitgespreid)

140 mm
53 mm

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

