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Spinor Optics MAK-90 to ¶wietna tuba optyczna w systemie Maksutowa o fantastycznie ma³ych wymiarach, która w
po³±czeniu z monta¿em astronomicznym lub statywem fotograficznym mo¿e stanowiæ ¶wietne wyjazdowe narzêdzie
obserwacyjne. Â
Doskona³y na balkon i na weekendowe wyjazdy

Teleskop sprawdza siê jako krótki balkonowy spotter planetarny, zapewniaj±c bardzo wysoki kontrast przy obserwacjach
obiektów jasnych i zwartych (Ksiê¿yc, planety, jasne gromady i galaktyki), gdy¿ praktycznie nie jest obarczony aberracj±
chromatyczn± i jest ma³o czu³y na niestabilno¶æ atmosfery. Ponadto jest do dobry wybór dla osób poszukuj±cych
teleskopu bardzo przeno¶nego o niema³ych mo¿liwo¶ciach obserwacyjnych, takiego, który bêdzie towarzyszem wielu
wyjazdów pod ciemne, wiejskie niebo, przy tym zajmuje bardzo ma³o miejsca w baga¿niku samochodu.
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Â
System optyczny Maksutowa-Cassegraina to jedna z najwy¿ej cenionych konstrukcji optycznych, powszechnie
doceniana za swoj± mobilno¶æ, ³atwo¶æ obs³ugi i wielofunkcyjno¶æ. Jest to doskona³y wybór zarówno obserwacji
astronomicznych, jak i obserwacji ziemskich i obserwacji samolotów. Doskona³a optyka zapewnia wyj±tkowo ostry obraz
w ca³ym polu widzenia. Teleskop sk³ada siê z meniskowej p³yty korekcyjnej, zwierciad³a g³ównego oraz zwierciad³a
wtórnego umieszczonego na wewnêtrznej czê¶ci menisku. Teleskopy te maj± zredukowan± komê i wykazuj± jedynie
szcz±tkow± aberracjê chromatyczn±, daj±c bardzo ostre i wyraziste obrazy. Wielk± zalet± teleskopów Maksutowa jest
zwarta i kompaktowa konstrukcja i niewielka waga. Ze wzglêdu na znaczn± ogniskow± i niewielk± ¶wiat³osi³ê
doskonale nadaj± siê one do obserwacji planetarnych. Konstrukcja tego rodzaju dobrze spisuje siê w warunkach
wielkomiejskich, gdzie g³ówny nacisk idzie na obiekty Uk³adu S³onecznego, nie za¶ na mg³awice.
Â
Teleskop posiada te¿ wygodny i precyzyjny wewnêtrzny system regulacji ostro¶ci oparty na regulacji rozstawu luster,
co daje bardzo du¿y zakres regulacji, pozwalaj±c na obserwacje obiektów na dystansie od kilku metrów do
nieskoñczono¶ci. W efekcie bez najmniejszego problemu teleskop obs³uguje wszelkie okulary, z³±czki k±towe czy
nasadki dwuokularowe. Dodatkowo, w teleskopie zastosowano wbudowany system "flip mirror" umo¿liwiaj±cy szybkie
przej¶cie od trybu wizualnego do fotograficznego przy jednoczesnym zamocowaniu na teleskopie okularu
obserwacyjnego i aparatu fotograficznego lub kamery CCD. Takie rozwi±zanie znacznie skraca czas przygotowania do
sesji fotograficznej ze wzglêdu na brak konieczno¶ci wymiany akcesoriów obserwacyjnych na fotograficzne. Uk³ad ten
pozwala uzyskaæ po¿±dan± ostro¶æ zarówno dla okularu obserwacyjnego, jak równie¿ fotograficznego i po szybkiej zmianie
pozycji wewnêtrznego lustra natychmiastowe (bez dalszych przygotowañ) wykonanie zdjêcia. Alternatywnym
zastosowaniem tego systemu jest mo¿liwo¶æ jednoczesnego za³o¿enia dwóch okularów.
Â
Dodatkowe zalety
Â
â€¢ ustawianie ostro¶ci

Ustawianie ostro¶ci realizuje siê nie poprzez zewnêtrzny wyci±g przesuwny, a przez ¶rubê mikrometryczn±
przesuwaj±c± zwierciad³o g³ówne teleskopu. Ten sposób ogniskowania obrazu zapewnia bardzo szeroki zakres regulacji
ostro¶ci, dziêki czemu praktycznie dowolne akcesoria astronomiczne dobrze wspó³pracuj± z t± tub±, za¶ luzy na
wyci±gu po prostu nie istniej±.
Â
â€¢ wbudowane lustro uchylne flip mirror

Â
Mocowanie do monta¿u lub statywu

Â
Oferowana tuba mo¿e byæ "powieszona" na dowolnym monta¿u astronomicznym z siode³kiem w standardzie Vixen oraz
na statywach fotograficznych i innych urz±dzeniach posiadaj±cych mocowanie fotograficzne standardowe 1/4 cala.

Â
Zastosowania
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Parametry techniczne

â€¢ System optyczny:Maksutow - Cassegrain

â€¢ ¦rednica czynna (apertura):90 mm

â€¢ Ogniskowa obiektywu:1250 mm

â€¢ ZwiatBosiBa:1/14

â€¢ Zdolno¶æ rozdzielcza: 1,5''

â€¢ Zasiêg gwiazdowy teoretyczny:11,7 magnitudo

â€¢ Maksymalne u¿yteczne powiêkszenie:180x

â€¢ Wymiary tuby optycznej [cm]:10 x 10 x 33

â€¢ Waga tuby optycznej:1,6 kg

â€¢ Waga kompletu (tuba, torba, wszystkie akcesoria):2,3 kg
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Wyposa|enie

W zestawie znajduj si nastpujce akcesoria:

â€¢ Dwa tory optyczne: górny 1,25" i dolny (gwint do z³±czki k±towej + z³±czka k±towa 1,25")
â€¢ Okulary: PL 25 mm (pow. 50x) i 10 mm (pow. 125x) - w standardzie 1,25'', w³asne pole widzenia 50Â°
â€¢ Z³±czka k±towa pryzmatyczna 45Â° (daje obraz nieodwrócony, ziemski)
â€¢ Szukacz typu Star Pointer (kolimatorowy)
â€¢ Wygodna miêkka torba transportowa

Gwarancja

3 lata

Â
Â
Â
Â
Â

Â

Uwaga!

To urzdzenie skupia du| ilo[ [wiatBa. Patrzenie przez to urzdzenie bezpo[rednio na SBoDce mo|e spowodowa cz[ciow
lub caBkowit utrat wzroku. Do obserwacji SBoDca polecamy najbezpieczniejsz metod projekcji okularowej, czyli
rzutowanie obrazu tarczy naszej gwiazdy dziennej na kartk papieru.

Â
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Â

PRZECZYTAJ: KRÓTKI PORADNIK CZYSZCZENIA OPTYKI <img src="https://teleskopy.pl/pdf/tis/icon_download.gif"
[PDF]
Â

PRZECZYTAJ: JAK POACZY APARAT KOMPAKTOWY Z TELESKOPEM <img
src="https://teleskopy.pl/pdf/tis/icon_download.gif" [PDF]
Â

PRZECZYTAJ: JAK POACZY LUSTRZANKÊ CYFROW Z TELESKOPEM <img
src="https://teleskopy.pl/pdf/tis/icon_download.gif" [PDF]
Â

Â
ZDJÊCIA WYKONANE TYM TELESKOPEM

(Ksiê¿yc, kliknij aby powiêkszyæ)Â

(Ksiê¿yc, kliknij aby powiêkszyæ)Â

(Ksiê¿yc, kliknij aby powiêkszyæ)Â
Â
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