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Elegancka lornetka teatralna o najwy¿szej jako¶ci optyce i wykonaniu. Achromatyczna, w pe³ni powlekana optyka
zapewnia bardzo dobre odwzorowanie i jasno¶æ obrazu. Lornetkê wyposa¿ono w o¶wietlacz LED, który w zacienionych
pomieszczeniach umo¿liwia ¶ledzenie programu podczas przedstawienia bez konieczno¶ci zak³ócania spektaklu innym
widzom.
Lornetkê wyposa¿ono uchyln± r±czkê o d³ugo¶ci 10 cm.

Cechy charakterystyczne

â€¢ achromatyczna optyka (dwuelementowe obiektywy)
â€¢ zastosowanie szk³a optycznego BaK-4 zamiast tañszego BK-7
â€¢ pe³ne pokrycie warstwami MC
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â€¢ centralna regulacja ostro¶ci
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â€¢ pod¶wietlenie LED do czytania programu i r±czka do trzymania przy twarzy

Elementy zestawu

â€¢ lornetka
â€¢ ¶ciereczka do czyszczenia optyki
â€¢ etui / pokrowiec
â€¢ baterie do o¶wietlenia LED 2 x LR41

Parametry techniczne

â€¢ powiêkszenie: 3x
â€¢
¶rednica obiektywów: 25 mm
â€¢
materia³ uk³adu optycznego: szk³o BaK-4
â€¢
konstrukcja optyczna: lornetka Galileusza
â€¢
¶rednica ¼renicy wyj¶ciowej: 8,3 mm
â€¢
odsuniêcie ¼renicy wyj¶ciowej: 5 mm
â€¢
pole widzenia: 6Â° / 105 m / 1000 m
â€¢
minimalna odleg³o¶æ ostrzenia: 3,5 m
â€¢
rozstaw okularów (maksymalny): 70 mm
â€¢
regulacja ostro¶ci: tak, centralnym pokrêt³em
â€¢
korpus: metalowy
â€¢
warstwy antyrefleksyjne: wielowarstwowe, na wszystkich powierzchniach
â€¢
waga: 220 g
â€¢
gwarancja: do¿ywotnia gwarancja producenta, 2-letnia gwarancja sklepu

Opis producenta

Ten model lornetki teatralnej Levenhuk Broadway ol¶niewa z³otym blaskiem. To prawdopodobnie najbardziej
luksusowy model dostêpny za rozs±dn± cenê. Z³ote, matowe wykoñczenie obudowy ze z³otymi akcentami sprawia,
¿e ka¿de wyj¶cie do teatru bêdzie niezapomnianym prze¿yciem.
Â
Lorgnon Levenhuk Broadway to po³±czenie tradycyjnej elegancji z nowoczesn± technologi±. Wygodna
r±czka idealnie
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sprawdza siê podczas kilkugodzinnych przedstawieñ. Wbudowane o¶wietlenie LED jest pomocne, gdy chcesz znale¼æ
miejsce przy s³abym o¶wietleniu lub przejrzeæ program wystêpu. Zastosowanie centralnego pokrêt³a regulacji ostro¶ci
oraz mo¿liwo¶æ regulacji rozstawu okularów sprawiaj±, ¿e obserwacja staje siê komfortowa.
Â
Optyka zastosowana w tej lornetce teatralnej jest o wiele bardziej zaawansowana ni¿ w przypadku modeli
konkurencyjnych. Pe³na, wielowarstwowa pow³oka uk³adu optycznego zapewnia ostry i jasny obraz nawet przy
s³abym o¶wietleniu teatru. Dziêki powiêkszeniu 3x zobaczysz wszystko, co dzieje siê na scenie, nawet je¶li siedzisz
na pierwszym balkonie lub dalej. Przy ustawieniu maksymalnego powiêkszenia pole widzenia jest wci±¿ na tyle
szerokie, aby zobaczyæ ca³± scenê.
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