8‑16x40 Zoom DPS I
• Ook te gebruiken
onder zwaardere
omstandigheden dankzij
een duurzame en
hoogwaardige afwerking
• Helder en duidelijk
beeld dankzij speciale
ontspiegelde lenzen
• UV-bescherming die de
ogen beschermt tegen
schadelijke straling
• Grote centrale
scherpstelknop voor snel
en handig scherpstellen

• Haal voorwerpen
ongekend dichtbij met de
zoomfunctie

• Standaardverrekijker

• Lenzen met een multicoating die zorgt voor een
optimale helderheid en
uitstekend contrast
• Ingebouwde dioptrie
correctie voor aanpassen
aan individuele ogen

Zoom in op precies dat wat u wilt
De 8-16x40 Zoom DPS I-verrekijker is ideaal voor natuurliefhebbers.
De hoogwaardige, duurzame afwerking is berekend op uiteenlopende weersomstandigheden en dankzij de rubberen grip kunt u
de kijker gemakkelijk vasthouden. Met de krachtige zoom haalt u voorwerpen nog dichterbij en als u geen gebruikmaakt van de
zoom kunt u de Zoom DPS I ook prima gebruiken bij weinig licht. Verder draagt ook de ontspiegelde lenscoating bij aan een grote
helderheid, uitstekend contrast en perfecte kwaliteit.
Met deze verrekijker bent u helemaal klaar om optimaal te genieten van al het moois dat de natuur te bieden heeft.

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

Specificaties
Optiek
Type

Porro-prismareeks

Oog interval
aanpassings
mogelijkheid
Diopter aanpassings
gebied
Lens configuratie

60 - 70 mm

Vergroting

8 - 16 x

Objectieve
lensdiameter
Exit pupil diameter

40 mm

Actueel zichtbereik

5 - 3,4°

Duidelijk zichtveld

40 - 54,4°

Zichtbereik van 100m

8,7 - 5,9 m

Relatieve helderheid

25 - 6.3

Hulp van het oog

10 - 12 mm

Dichtbijzijndste focus
punt

10 m

over +/- 2 1/m
6 elementen / 4 groepen

5 - 2,5 mm

Afmetingen
Gewicht

790 g

Breedte

152 mm

Lengte
Dikte

(volledig uitgespreid)

182 mm
58 mm

Speciale kenmerken
Optische coating

Monolayer coating

Aanbevolen gebruiksmethodes
Aanbevolen
gebruiksmethodes

Vogels kijken
Wandelingen
Natuur
Voor onderweg
Sport / Evenementen

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

