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MONARCH 7 IL to szczytowe osi±gniêcie firmy Nikon w dziedzinie lunet na broñ. Obraz w polu widzenia wyró¿nia siê
jasno¶ci± i wysokim kontrastem. Soczewki z wielowarstwowymi pow³okami antyodblaskowymi zapewniaj± maksymaln±
transmisjê ¶wiat³a. Obraz jest nie tylko jasny i krystalicznie wyra¼ny, ale tak¿e dobrze zrównowa¿ony kolorystycznie.
Wytrawiony w szkle krzy¿ nitek i solidny, jednoczê¶ciowy tubus o ¶rednicy 30 mm zapewniaj± du¿± wytrzyma³o¶æ.
Okular z szybkim ustawianiem ostro¶ci charakteryzuje siê du¿ym odsuniêciem ¼renicy wyj¶ciowej, które umo¿liwia
dok³adne celowanie w ca³ym zakresie powiêkszenia. Regulacja poprawki na wiatr i wysoko¶ci z funkcj±
natychmiastowego zerowania. Pod¶wietlenie krzy¿a nitek mo¿na regulowaæ w zakresie 32 stopni jasno¶ci.
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Cechy charakterystyczne

â€¢
¶rednica tubusa 30 mm i zoom 4x
â€¢
punkt ¶wiec±cy o szerokim zakresie intensywno¶ci, z funkcj± automatycznego wy³±czania
â€¢
http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=0
soczewki z wielowarstwowymi pow³okami antyodblaskowymi
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â€¢
okular o du¿ej ¶rednicy z wygodnym odsuniêciem ¼renicy wyj¶ciowej
â€¢
rêczna regulacja poprawki na wiatr i wysoko¶ci z funkcj± natychmiastowego zerowania umo¿liwiaj±c± ³atwe i
dok³adne regulowanie krzy¿a nitek
â€¢
lekki i wytrzyma³y jednoczê¶ciowy korpus g³ówny
â€¢
wytrawiony krzy¿ nitek zapewniaj±cy wiêksz± wytrzyma³o¶æ
â€¢
okular z szybkim ustawianiem ostro¶ci krzy¿a nitek
â€¢
wodoszczelna konstrukcja zabezpieczona przed zaparowaniem, zapewniaj±ca poprawne dzia³anie lunety w
zró¿nicowanych warunkach
â€¢
os³ony okularu mo¿na u¿ywaæ do otwierania pokrywy baterii

Parametry techniczne

â€¢ model: Nikon Monarch 7 IL 1,5-6x42 BRA15001
â€¢ powiêkszenie (x): 1,5-6
â€¢ ¶rednica obiektywu: 42 mm
â€¢ pow³oki: wielowarstwowe
â€¢ krzy¿: z nitek, R#4, wytrawiony
â€¢ ¼renica wyj¶ciowa: 7 mm (przy 6-krotnym powiêkszeniu)
â€¢ odleg³o¶æ ¼renicy wyj¶ciowej: 96,5 - 94 mm
â€¢ tubus: Ï† = 30 mm, jednoczê¶ciowy
â€¢ ¶rednica tubusa obiektywu: 49,3 mm
â€¢ zewnêtrzna ¶rednica okularu: 44 mm
â€¢ natychmiastowe zerowanie pokrêt³a: tak
â€¢ regulacja (mm / 1 klikniêcie) @ 100 m: 7
â€¢ regulacja (MOA / 1 klikniêcie): 1/4
â€¢ maksymalna wewnêtrzna regulacja krzy¿a nitek (MOA): 156
â€¢ regulacja paralaksy: od 91,44 m do nieskoñczono¶ci
â€¢ pole widzenia: 15Â° - 3,8Â° / 26,4 - 6,6 m / 100 m
â€¢ pod¶wietlenie: tak, 32 stopni intensywno¶ci
â€¢ automatyczne wy³±czanie: tak, dwie godziny po ostatnim naci¶niêciu przycisku sterowania
â€¢ zasilanie: CR2032x1
â€¢ wodoszczelno¶æ i zabezpieczenie przed parowaniem (azot): tak
â€¢ w zestawie dekle, os³ona przeciws³oneczna
â€¢ d³ugo¶æ: 311 mm
â€¢ masa: 590 g

Gwarancja

30 lat
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