WskaÅºnik laserowy zielony - laser o mocy 5 mW - oprawa metalowa etui baterie - oferta teleskopy.pl

teleskopy.pl

Zielony wskaznik laserowy - coraz bardziej popularny w[ród miBo[ników astronomii ze wzgldu na mo|liwo[ wskazania
innym osobom obiektów na niebie. Zasig lasera o mocy 5 mW to okoBo 5 kilometrów. Zielony laser mo|e tak|e sBu|y jako
wydajny szukacz zamiast lunetki celowniczej.
Zielone wskazniki laserowe [wietnie sprawdzaj si tak|e jako wskazniki dla wykBadowców, gdy| s zdecydowanie lepiej
widoczne od popularnych czerwonych wskazników.
Warto pamiêtaæ, ¿e 5 mW to moc wyj¶ciowa wi±zki, nie za¶ pobór mocy z baterii. Pobór mocy lasera 5 mW to oko³o 200
mW, energia ta jest wykorzystywana do pompowania optycznego kryszta³u emituj±cego spójn± wi±zkê laserow±. Na
aukcjach internetowych pojawiaj± siê czêsto bardzo tanie wska¼niki laserowe o mocy 200 mW, ale s± to w istocie
lasery co najwy¿ej 5mW, gdy¿ sprzedawcy podaj± moc pobieran±, a nie moc wi±zki!

Wska¼nik laserowy + 2 baterie zasilaj±ce AAA (ma³e "paluszki") opakowany jest w etui zapewniaj±ce bezpieczny
transport i przechowywanie urz±dzenia. Na poni¿szym filmie pokazany bardzo podobny, jednak nieco inny model
zielonego wska¼nika!
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The player will show in this paragraph

Parametry techniczne

&bull; moc wi±zki wychodz±cej: 5 mW
&bull; zasilanie: 2 x AAA 1,5 V ("ma³e paluszki")
&bull; rozmiar plamki na odleg³o¶ci 5 metrów: 4-6 mm
&bull; d³ugo¶æ: 14,4 cm
&bull; ¶rednica tubusu: 12,6 mm
&bull; waga (bez baterii): ok. 35 gramów

Gwarancja
2 lata
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Ostrze¿enia

Uwaga: nigdy nie kieruj wizki lasera w kierunku ludzi, zwierzt, obiektów o du|ym wspóBczynniku odbicia (zwierciadBa,
szyby, powierzchnie metalowe itp) i w jakimkolwiek kierunku, gdy mo|e to wyrzdzi szkod osobom, zwierztom lub
przedmiotom. Laser zielony charakteryzuje si du| moc i mo|e m.in. uszkodzi wzrok, a w przypadku laserów o wikszej
mocy, powodowa poparzenia / wywoBa zapBon itp. Nigdy nie kieruj wi±zki laserowej w kierunku ludzi, zwierz±t,
pojazdów, w szczególno¶ci samolotów. U|ywaj lasera odpowiedzialnie!

Poniewa¿ promieniowanie laserowe o tej samej mocy lecz o ró¿nych d³ugo¶ciach fal mo¿e wywo³aæ ró¿ne skutki,
podczas oddzia³ywania z tkank± biologiczn±, lasery podzielono na klasy. Zasady bezpiecznej pracy z urz±dzeniami
laserowymi podano w Polskiej Normie PN-EN 60825-1:2005. Niniejszy laser nale¿y do kategorii 3B (lasery, które s±
niebezpieczne podczas bezpo¶redniej ekspozycji promieniowania. Patrzenie na odbicia rozproszone jest zwykle
bezpieczne.)
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