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Najnowsze okulary Baader Planetarium serii Morpheus to owoc 4 lat
pieczo³owitych prac nad zoptymalizowaniem optyki i mechaniki w
poszukiwaniu idealnego okularu astronomicznego. Nowoczesny uk³ad
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optyczny, na który sk³ada siê 8 elementów w 5 grupach, wraz ze szk³em
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lantanowym uzyskuje ergonomiczne, 76-stopniowe pole widzenia i bardzo
wygodny odstêp od oka, wynosz±cy ponad 17,5 mm. Najlepsze, wielowarstwowe
pow³oki Phantom Group Coatings gwarantuj± bardzo wysok± transmisjê
i kontrast obrazu pozbawionego jakichkolwiek odblasków. Bardzo du¿a
soczewka oczna daje silny efekt "spaceru w przestrzeni kosmicznej" bez
potrzeby stosowania olbrzymiego pola pozornego, po którym nie trzeba siê
rozgl±daæ, by obj±æ je w ca³o¶ci. Cech± szczególn± okularów serii Morpheus
jest bardzo niski poziom zniekszta³ceñ geometrycznych - struktury Ksiê¿ycowe
oraz tarcze planet pozostaj± niezniekszta³cone nawet na krawêdziach pola widzenia.
Â
Nowoczesne gatunki szkie³ i wieloelementowa, komputerowo projektowana optyka
gwarantuje nie tylko najwy¿szy kontrast i ostro¶æ na osi optycznej, ale tak¿e
zapewnia niezrównan± ostro¶æ obrazu i brak aberracji w³asnych a¿ po brzegi pola
widzenia. Okulary Morpheus przedk³adaj± idealn± punktowo¶æ i kontrast ponad
wielkie pola widzenia, przez co jako¶æ obrazu jest porównywalna z legendarnymi
okularami lantanowymi produkowanymi w Japonii.
Â
Okulary Baader Morpheus s± nie tylko doskona³e optycznie. Dopracowana jest
równie¿ ich obudowy, które s± wodoodporne i zoptymalizowane pod k±tem lekko¶ci
i u¿yteczno¶ci w nasadkach bino. Okulary ca³ej serii s± parfokalne. Wyposa¿ono
je w gwint M43, który pozwala na pod³±czenie wielu adapterów s³u¿±cych astrofotografii
parfokalnej i okularowej. Najwy¿sza jako¶æ obrazu i du¿y odstêp ¼renicy wyj¶ciowej
po³±czona z mnogo¶ci± adapterów w ofercie Baadera powoduje, ¿e okulary Morpheus
nie maj± sobie równych pod tym wzglêdem.
Â
Na zakoñczenie warto nadmieniæ, ¿e logo jest naniesione fluorescencyjn± farb±.
Jej delikatna, zielonkawa po¶wiata nie narusza nocnej adaptacji wzroku do
ciemno¶ci i u³atwia odnalezienie w ciemno¶ci okularu z w³a¶ciw± ogniskow±!
Â

Okular o ogniskowej 12,5 mm to najbardziej uniwersalna ogniskowa okularu
w ¶wiat³osilnych Newtonach, zapewniaj±ca znakomite obrazy obiektów g³êbokiego
nieba, czyli mg³awic, galaktyk i gromad gwiazd. W teleskopach SCT i Mak zapewni
du¿e, planetarne powiekszenia.

Parametry techniczne

â€¢
uk³ad optyczny okularu: hybrydowy
â€¢
ogniskowa okularu: 12,5 mm
â€¢
pole widzenia okularu: 76Â°
â€¢
¶rednia diafragmy: 16,8 mm
â€¢
odleg³o¶æ ¼renicy: 20 mm
â€¢
muszla oczna: wymienna
â€¢
¶rednica filtra: 1,25 mm
â€¢
mocowanie: M43 x 0,75
â€¢
ilo¶æ soczewek / grup: 8 / 5
â€¢
pow³oki soczewek: FMC (Phantom Group)
â€¢
maksymalna ¶rednica: 55 mm
â€¢
d³ugo¶æ oprawy 1,25": 24 mm
â€¢
d³ugo¶æ oprawy 2": 21 mm
â€¢
waga 456 g
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Gwarancja

2 lata

Â
Â
Â
Â

Â
Â
Â
Â
Â

http://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=0

18 June, 2019, 19:27

