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Dziêki zasiêgowi do 850 jardów (~777 m), Impackt 850 umo¿liwia my¶liwym oraz strzelcom odczyt danych dotycz±cych
odleg³o¶ci, które pozwalaj± na oddawanie precyzyjnych strza³ów. Przejrzysty wy¶wietlacz oraz intuicyjne menu
sprawiaj±, ¿e obs³uga urz±dzenia jest bezproblemowa. Dalmierz Vortex Impackt 850 zosta³ wyposa¿ony w optykê
wielowarstwow± optyk± zapewnia optymalne przej¶cie wi±zki ¶wiat³a, a zastosowane uszczelki wodoodporno¶æ.
Urz±dzenie pokazuje dane w jardach oraz w metrach, w zale¿no¶ci od potrzeb u¿ytkownika. Jest idealny do wszelkiego
rodzaju strzelectwa i ³ucznictwa.
Â
Impackt 850 to urz±dzenie kompaktowe, ergonomiczne i lekkie, a co za tym idzie ³atwo je spakowaæ lub zawiesiæ na szyi
dziêki za³±czonej smyczy. Urz±dzenie jest zasilane bateri± CR2.
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Konstrukcja

â€¢
wielowarstwowa optyka - antyrefleksyjne pow³oki soczewek zapewniaj± wiêksz± jasno¶æ
â€¢
wodoodporno¶æ - uszczelki chroni±ce przed wilgoci±, kurzem i py³em
â€¢
solidna konstrukcja - zwarta, lekka i solidna budowa, aby sprostaæ trudnym sytuacjom
â€¢
regulowana ostro¶æ - mo¿liwo¶æ precyzyjnego ustawienia do wzroku u¿ytkownika

Funkcje

â€¢
tryb HCD (Horizontal Component Distance)- z mo¿liwo¶ci± obliczenia k±ta lotu pocisku (balistyka)
â€¢
system LOS - tryb linii zasiêgu (Line of Sight) pokazuje w³a¶ciw± liniê zasiêgu
â€¢
skaner - funkcja ci±g³ego odczytu odleg³o¶ci
â€¢
menu proste w obs³udze - intuicyjne, wy¶wietlane na jasnym i czytelnym wy¶wietlaczu
â€¢
format odleg³o¶ci - zasiêg podawany w jardach lub metrach

Parametry techniczne

â€¢ zasiêg maksymalny: 10-777 metrów
â€¢
zasiêg dla zwierzyny (jelenia): 356 m
â€¢
dok³adno¶æ: +/- 1 m / 100 m
â€¢
szybko¶æ pomiaru: poni¿ej 1 sekundy
â€¢
maksymalny k±t: 60Â°
â€¢
powiêkszenie: 6x
â€¢
¶rednica obiektywu: 20 mm
â€¢
liniowe pole widzenia: 315 metrów / 1000 metrów
â€¢
k±towe pole widzenia: 6,0Â°
â€¢
odsuniêcie ¼renicy wyj¶ciowej: 15 mm
â€¢
regulacja dioptrii: +/- 3 D
â€¢
d³ugo¶æ: 9,5 cm
â€¢
szeroko¶æ: 7,4 cm
â€¢
zasilanie: 1 x CR2 3 V, w zestawie
â€¢
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liczba pomiarów na 1 baterii: 5000
â€¢
waga: 150 g (175 g z futera³em), bez smyczki i baterii

Gwarancja

Do¿ywotnia gwarancja* - je¶li cokolwiek stanie siê z Twoim dalmierzem - firma Vortex naprawi go lub wymieni na
zupe³nie nowy.
Â
* Gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzie¿y, lub celowego zniszczenia dalmierza.
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