8x25 WP II Verde
• Ampliação 8x
• Prismas Bak‑4 de índice
elevado, para imagens
luminosas e nítidas.
• Lentes totalmente
revestidas para máximo
brilho e contraste da
imagem
• Ponto focal mais próximo
de 1,5m

• Resistente à água
• Design exterior fino e
elegante em 2 cores
cativantes
• Revestimento com
correcção de fase para
uma melhor fidelidade da
cor
• Prático botão de focagem
central para uma focagem
fácil

Resistente à água, leve e compacto
Binóculos compactos para eventos desportivos resistentes à água e com ótica de qualidade elevada.
Os Binóculos da Série WP II providenciam um desempenho e um design impressionantes para entusiastas do ar livre que adoram
observar a paisagem durante as suas atividades, tais como trekking, caminhadas e passeios de barco.Os Binóculos WP II
oferecem máxima luminosidade, contraste e fidelidade da cor para imagens claras e nítidas com manuseamento conveniente e,
não esqueça, resistentes à água!

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

Especificações
Características Especiais
Especialidade

Composição de Nitrogénio à prova de

água/ nevoeiro/lama
Qualidade da objectiva Prismas BaK4 de índice elevado
Revestimento óptico
Multi-revestimento total /
Revestimento com correcção de fase

Óptica
Tipo

Série prisma de Topo

Ampliação

8x
Diâmetro da objectiva 25 mm
Campo de visão real 6,2°
Campo de visão
aparente
Campo de visão a
1000m
Diâmetro de saída da
pupila
Luminosidade relativa

49,5°

Ponto de focagem
mais próximo
Configuração da
objetiva
Alcance do ajuste
dióptrico
Descanso ocular

1,5 m

Alcance de ajuste do
intervalo ocular

35 - 73 mm

108 m
3,1 mm
9,8

7 elementos / 5 grupos
acima de +/- 2 1/m
15 mm

Dimensões
Peso

285 g

Largura

115 mm

Comprimento
Grossura

(extensão total)

114 mm
45 mm

Usos Recomendados

Usos Recomendados Caminhada
Natureza
Ideal para desportos aquáticos
Ideal para desportos ou eventos
Ideal para viagens

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

