8‑16x25 Zoom PC I
• Binóculos Compactos
• Com design leve e de
pequenas dimensões para
maior portabilidade
• Lentes totalmente
revestidas para máximo
brilho e contraste da
imagem
• Protecção UV para visão
segura

• Capacidade zoom
poderoso 8-16x
• Design contemporâneo e
elegante
• Óculos articuláveis para
baixo e para cima

• Correcção dióptrica
integrada ajustável à visão
individual

Na cidade ou num estádio - aproxime-se sem sair do lugar
Com o seu design compacto e único, a Série PC I é a melhor companheira de viagem. Lentes com revestimento duplo asseguram
uma visão clara de paisagens urbanas. Os PC I permitem-lhe captar as facetas impressionantes de cenários urbanos, permitindolhe aproximar-se ainda mais devido à sua potente função de zoom.

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante

Especificações
Óptica
Tipo

Série prisma porro
Alcance do ajuste
acima de +/- 2 1/m
dióptrico
Alcance de ajuste do 58 - 70 mm
intervalo ocular
Diâmetro da objectiva 25 mm
Configuração da
6 elementos / 4 grupos
objetiva
Ampliação
8 - 16 x
Diâmetro de saída da 3,1 - 1,6 mm
pupila
Campo de visão real 4,5 - 2,9°
Ângulo aparente de
36 - 46,4°
visão
Campo de visão a
7,9 - 5,1 m
100m
Descanso ocular
15 - 12 mm
Luminosidade relativa 9,8 - 2,4
Ponto de focagem
mais próximo

5m

Dimensões
Peso

315 g

Largura

111 mm

Comprimento
Grossura

(extensão total)

114 mm
48 mm

Usos Recomendados

Usos Recomendados Cultura
Finalidade
Ideal para desportos ou eventos
Ideal para viagens

Características Especiais

Qualidade da objectiva Prismas BaK4 de índice elevado
Conveniência na visão Descanso ocular e óculos ajustáveis
(articuláveis para baixo e para cima)
Revestimento óptico

Multi-revestimento total

Especialidade

Protecção UV

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante

