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Lornetka Crossfire 8x42 zaskoczy Ciê solidnym wykonaniem, bardzo dobr± optyk± oraz przystêpn± cen±, któr± z
pewno¶ci± zaakceptuje te¿ Twoja druga po³owa.
Â
Zupe³nie nowy uk³ad optyczny, wytrzyma³a obudowa oraz nowoczesne wzornictwo wkraczaj± no zupe³nie nowy
szlak, na którym jeszcze raz odkryjesz seriê lornetek Vortex Crossfire.
Â
Bez wzglêdu czy polujesz, przemierzasz bezdro¿a czy obserwujesz dzik± zwierzynê, lornetki Vortex Crossfire to Twój
s³uszny wybór.

Cechy charakterystyczne

â€¢
soczewki zapewniaj±ce zwiêkszon± transmisjê ¶wiat³a
â€¢
pryzmaty typu dachowego
â€¢
uszczelnienie zapewnia wodoodporno¶æ i zabezpiecza przed dostaniem siê kurzu to wnêtrza lornetki
â€¢
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wype³nienie azotem zapobiega zaparowaniu optyki wewn±trz lornetki
â€¢
poprawiona gumowana antypo¶lizgowa powierzchnia zapewnia dobry chwyt
â€¢
regulowane wysuniêcie muszli ocznych pozwala na dostosowanie ich po³o¿enia do naszych potrzeb, a co za tym
idzie wygodniejsz± obserwacjê
â€¢
centralna regulacja ostro¶ci pozwala na jej jednoczesne ustawienie w obu okularach
â€¢
korekcja dioptrii w prawym okularze

Parametry techniczne

â€¢ powiêkszenie: 8X
â€¢
¶rednica obiektywów: 42 mm
â€¢
sprawno¶æ zmierzchowa: 18,33
â€¢
¼renica wyj¶ciowa: 5,25 mm
â€¢
wysoko¶æ x szeroko¶æ: 15,7 x 13,0 cm
â€¢
minimalna odleg³o¶æ ogniskowania: 2,5 m
â€¢
k±towe pole widzenia 7,5Â°
â€¢
liniowe pole widzenia: 131 m / 1000 m
â€¢
odleg³o¶æ od oka: 17 mm
â€¢
muszle oczne: wysuwane
â€¢
rozstaw okularów:56 - 76 mm
â€¢
wodoodporno¶æ: tak
â€¢
wype³nienie azotem: tak
â€¢
pow³oki obiektywów: FMC
â€¢
mo¿liwo¶æ pod³±czenia do statywu: tak (wymagany adapter statywowy)
â€¢
do¿ywotnia gwarancja VIP: tak
â€¢ waga: 666 g

Gwarancja

Do¿ywotnia gwarancja: je¿eli cokolwiek stanie siê z Twoj± lornetk±, firma Vortex naprawi j± lub wymieni na zupe³nie
now±.
Â
Â
*http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=0
Gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzie¿y lub celowego zniszczenia lornetki.
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Elementy zestawu

â€¢
lornetka
â€¢
futera³
â€¢
pasek na szyjê
â€¢
szmatka do czyszczenia optyki
â€¢
dokumentacja
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