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Uniwersalna lornetka wykorzystywana do celów przyrodniczych, turystycznie jak te¿ jako dzienna lornetka do celów
³owieckich. Model o parametrach 10x42, ³±cz±cy rozdzielczo¶æ, dobry kontrast i kompaktowe gabaryty. Najlepiej
sprawdza siê w warunkach dziennych, daje obrazy bardziej szczegó³owe ni¿ model z powiêkszeniem 8x.

â€¢
Optyka ED doskona³a korekcja aberracji chromatycznej
â€¢
Szerokok±tny projekt optyczny o w pe³ni p³askim polu widzenia
â€¢
Pryzmaty dachowe BaK-4 z pow³okami srebrowymi
â€¢
Szybka, centralna regulacja dioptrii

Starannie dobrane wysokiej jako¶ci gatunki szk³a oraz zaprojektowany od nowa uk³ad optyczny, powoduj± ¿e lornetki
serii Chase oferuj± jako¶æ obrazu znacznie lepsz± ni¿ w przypadku lornetek w podobnej klasie cenowej. Wszystkie
lornetki z tej serii zbudowano w oparciu o obiektywy z niskodyspersyjnego szk³a ED. Obiektywy takie gwarantuj± niski
poziom aberracji chromatycznej przy zachowaniu umiarkowanych gabarytów. Lornetki posiadaj± du¿e pole widzenia,
skorygowane w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ w produkowanych wcze¶niej modelach. Ca³a konstrukcja wykonana
jest w systemie dachowym, z wewnêtrznym uk³adem ogniskowania. Korpus jest bardzo wytrzyma³y i oczywi¶cie
ca³kowicie wodoszczelny. Lornetki serii Chase dostarcz± obraz o bardzo du¿ej szczegó³owo¶ci i bogatej kolorystyce,
pozwol± dostrzegaæ detale niezauwa¿alne w lornetkach o ni¿szej jako¶ci.
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Parametry techniczne
â€¢
powiêkszenie [x]: 10
â€¢
¶rednica obiektywu [mm]: 42
â€¢
liniowe pole widzenia na 100 m [m]: 112
â€¢
sprawno¶æ zmierzchowa: 20,5
â€¢
jasno¶æ Wzglêdna: 18
â€¢
minimalna odleg³o¶æ ostrego widzenia: 2 m
â€¢
obiektywy: elementy ze szk³a niskodyspersyjnego ED (Extra-Low Dispersion)
â€¢
okulary: szerokok±tne, LER (Long Eye Relief), pole w³asne widzenia 62-64 stopni
â€¢
korektor krzywizny pola: TAK (Field Flattener)
â€¢
pryzmaty: dachowe, Schmidt-Pechan
â€¢
materia³ pryzmatów: BaK-4
â€¢
pow³oki pryzmatów: srebrowe, uszlachetniane (Enhanced Silver Coatings)
â€¢
pow³oki soczewek: FMC (Fully-Multi-Coated)
â€¢
ogniskowanie: centralne, wewnêtrzne
â€¢
regulacja Dioptrii: centralna, wewnêtrzna, regulacja prawego toru
â€¢
wype³nienie azotem: TAK
â€¢
wymiary (d³. x szer. x wys.): 138 x1 28 x 50 mm
â€¢
waga: 730 g
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