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Hyperion to wiele wiêcej ni¿ tylko kolejny okular!
Â
Wielofunkcyjny modularny okular Baader Hyperion. Doskonale nadaje siê do astrofotografii pozaogniskowej z pomoc±
16 specjalnych cyfrowych pier¶cieni T (typu S). Wyposa¿ony w samoblokuj±cy rêkaw 2", który jest w stanie stabilnie
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utrzymaæ nawet najciê¿sze kamery cyfrowe i video.
Â
Charakterystyka podczas obserwacji wizualnych
Â
- Optymalne widome pole widzenia 68 stopni, najwiêksze dostêpne dla nieruchomego oka ludzkiego. Ca³e pole
widzenia pozostaje widoczne pomimo lekkich mimowolnych ruchów g³owy obserwatora, których po prostu nie da siê
unikn±æ. Pola widzenia ponad 80 stopni wystêpuj±ce w wielu innych systemach okularowych mog± wydawaæ siê bardzo
zachêcaj±ce na papierze, ale o tym, ¿e zachodzi wtedy potrzeba aby obserwator usilnie utrzymywa³ oko dok³adnie w
osi optycznej wspomina siê bardzo rzadko, je¶li w ogóle. Irytuj±cy efekt "fasolek", przekleñstwo wielu systemów okularów
ultraszerokok±tnych, w ogóle nie wystêpuje u Hyperiona.
Â
- 8 soczewek w 5 grupach zapewniaj± idealn± ostro¶æ i korekcjê barw w ca³ym polu widzenia.
Â
- Wygodna odleg³o¶æ ¼renicy 20 mm.
Â
- Brak niepo¿±danego winietowania i spadku jasno¶ci blisko krawêdzi pola widzenia.
Â
- U¿ywanie okularów o wysokiej liczbie dioptrii powoduje co najwy¿ej minimalne zniekszta³cenia obrazu i jedynie
niewielki astygmatyzm.
Â
- Niedo¶cigniona wierno¶æ odwzorowania kolorów. Wiele okularów, w których zastosowano tañsze szk³o lub ma³o
zaawansowane uk³ady dodaj± sztuczny ¿ó³tawy lub niebieski odcieñ do obrazu. W okularach Hyperion biel pozostanie
biel±!
Â
- Najbardziej zaawansowane pow³oki przeciwodblaskowe zosta³y zastosowane na wszystkich powierzchniach
szklanych maj±cych styczno¶æ z powietrzem aby zapewniæ maksymaln± przepuszczalno¶æ ¶wiat³a i jasne obrazy.
Wszystkie pow³oki zosta³y starannie dobrane do zastosowanego szk³a.
Â
- Precyzyjne zaprojektowanie uk³adu optycznego oraz zastosowanie diafragm ca³kowicie wyeliminowa³o k³opotliwe
¶wiat³o boczne oraz refleksy. Nie musisz nam wierzyæ - przetestuj sam! Po³ó¿ okular Hyperion oraz w³asne okulary na
czarnej, matowej powierzchni i pozwól aby promieñ ¶wiat³a s³onecznego lub intensywne sztuczne ¶wiat³o ¶wieci³o na
nie z góry. Zagl±daj±c do nich z pewnej odleg³o¶ci przekonasz siê, ¿e wnêtrze niektórych z nich bêdzie ¶wieciæ
mleczn± biel± od ¶wiat³a bocznego daj±c "p³aski" obraz o zmniejszonym kontra¶cie. Ale nie Hyperion! Przy ka¿dych
warunkach o¶wietleniowych wnêtrze okularu Hyperion pozostanie czarne jak smo³a daj±c dowód na wyeliminowanie
¶wiat³a bocznego.
Â
- Najbli¿sza pozycja przes³ony pola spo¶ród wszystkich znanych nam okularów szerokok±tnych. Specjalnie
zaprojektowany do obserwacji binokularnych.
Â
- Idealnie nadaje siê do stosowania z takimi akcesoriami jak przezierniki binokularne dziêki ma³ej ¶rednicy cylindra
(58 mm z zamocowanym zdejmowalnym pier¶cieniem podtrzymuj±cym z gumy neoprenowej, 56 mm przy zdjêtym
pier¶cieniu), która pozwala na tak ma³e ustawienia odleg³o¶ci miêdzy ¼renicami jak 56 mm, pozwalaj±c na
podziwianie szerokok±tnych widoków stereo nawet przez dzieci.
Â
- Ka¿dy okular Hyperion z naszej serii to tak naprawdê dwa okulary w jednym! Odkrêcaj±c po prostu przedni± czê¶æ
okularu o ¶rednicy 1,25", która mie¶ci w sobie grupê ujemnych soczewek achromatycznych, pozwoli uzyskaæ okular
szerokok±tny z o wiele d³u¿sz± ogniskow±. Korekcja barw pozostanie znakomita a krzywizna pola, która powstanie nie
bêdzie wiêksza ni¿ w dobrym egzemplarzu 6-elementowego Erfle'a (i w³a¶ciwie w taki okular zamieni siê ten uk³ad
po odjêciu ujemnego achromatu).
Â
- Zdjêcie grupy soczewek ujemnych ods³oni ¿eñski gwint M 48 na koñcu 2" cylindra komponentu o d³ugiej
ogniskowej umo¿liwiaj±c zastosowanie wielkoformatowych filtrów redukuj±cych zanieczyszczenie ¶wiat³em oraz filtrów
nebularnych.
Â
- Dziêki krótkiemu chromowanemu rêkawowi o ¶rednicy 0.94", wszystkie Hyperiony s± w zasadzie kompatybilne z
lunetami, w³±cznie z urz±dzeniami z najwy¿szej pó³ki produkcji takich firm jak Leica, Swarovski oraz Zeiss. Dla modeli
diaskopów Zeissa ju¿ teraz oferujemy adapter Bayoneta 1,25" przeznaczony dla takich lunet (numer katalogowy
2454500).
Â
Charakterystyka podczas projekcji okularowej
Â
- Do astrofotografii w projekcji okularowej, dodali¶my gwinty S 54 i M43 x 0,75 dla kamer cyfrowych aby zapewniæ
kompatybilno¶æ z pier¶cieniami T z naszej Serii 54, które pozwol± do³±czyæ prawie ka¿d± kamerê cyfrow± lub video bez
winietowania. Gwinty te, gdy nie s± u¿ywane, chroni siê za pomoc± za¶lepek.
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Â
- Gwint M 43 x 0,75 da siê bezpo¶rednio wkrêcaæ do wielu kamer video, co warte odnotowania np. do ostatnio
wprowadzonych na rynek kamer 3 CCD produkowanych przez Panasonic. Nasza seria pier¶cieni T nazwana S54 daje
siê bezpo¶rednio wkrêcaæ do gwintu filtrów wiêkszo¶ci cyfrowych kamer i cyfrowych camcorderów.
Â
- Niektóre modele kamer wyposa¿one w ods³oniête, ruchome soczewki zoom bêd± wymagaæ oddzielnego po¶redniego
adaptera (do filtrów), dostêpnego u producenta. Niemniej jednak znacz±ca wiêkszo¶æ du¿ych kamer cyfrowych i
camcorderów wyprodukowanych ostatnio jest wyposa¿ona w wewnêtrzn± soczewkê zoom z nieruchom± soczewk±
przedni± oraz standardowymi gwintami filtrów.
Â
- Dostarczamy adaptery pier¶cieniowe z mêskim gwintem przeznaczone dla kamer wyposa¿onych w ¿eñskie gwinty:
M 24 / M 27 / M 28 / M 30 / M 37 / M 40,5 / M 41 / M 43 (takie w³a¶nie jest w samym Hyperionie), M 28 / M 30 / M 37 /
M 40,5 / M 41 / M 43 oraz M 62. Do tego dochodzi d³ugi pier¶cieñ przed³u¿aj±cy 11 mm S 54/S 54 oraz pier¶cieñ
konwertuj±cy M 43/T-2 dla konwencjonalnych kamer.
Â
- Solidna konstrukcja okularów Hyperion jest zdolna bezpo¶rednio podtrzymywaæ ciê¿kie kamery video i aparaty na
kliszê wa¿±ce do 3 kilogramów. Okulary Hyperion s± tak¿e idealne do stosowania z uniwersalnymi uchwytami kamer
cyfrowych wykonanymi w tzw. stylu zaciskowym, takimi jak Baader Microstage nr 2450333 i mog± precyzyjnie
utrzymywaæ kamery wzglêdem osi optycznej, dziêki prostemu, cylindrycznie ukszta³towanemu korpusowi
zewnêtrznemu.
Â
- Bez wzglêdu na to czy jest zamocowana grupa soczewek ujemnych czy nie, okular Hyperion daje niewiarygodnie
ostre obrazy w projekcji okularowej.
Â
- W po³±czeniu z obiektywem krótkoogniskowym o aperturze nawet tak ma³ej jak 60 mm, t± sam± konfiguracjê do
astrofotografii pozaogniskowej mo¿na zastosowaæ w przemy¶le do monitorowania z odpowiedniej odleg³o¶ci
niebezpiecznych czynno¶ci takich jak na przyk³ad spawanie plazmowe.
Â
Opakowanie / Przechowywanie:
Â
- Ka¿dy okular Hyperion jest dostarczany z dwoma zdejmowalnymi gumowymi muszlami ocznymi oraz pokrywami na
gwint, trzema za¶lepkami przeciwpy³owymi (1,25", 44 mm oraz 48 mm), oraz futera³em z miêkkiej skóry. Górn± czê¶æ
muszli ocznej mo¿na pozostawiæ w pozycji z³o¿onej do u¿ytku z okularami - wtedy bêdzie do niej pasowaæ za¶lepka
przeciwpy³owa 48 mm (1,9") albo j± wysun±æ do góry - wtedy jako pokrywa bêdzie s³u¿yæ za¶lepka 44 mm (1,7")
Â

Parametry techniczne

â€¢ Ogniskowa: 5 mm

â€¢ WBasne pole widzenia: 68Â°

â€¢ Odleg³o¶æ ¼renicy wyj¶ciowej: 20 mm

â€¢ Zrednica oprawy: 2", 1,25"

â€¢ Gwinty od strony oka: M43 x 0,75 oraz M54 x 0,75

â€¢ Konstrukcja: 8 soczewek w 5 grupach
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