Monóculo i
• Ampliação compacta onde
quiser
• Design extremamente
compacto e elegante
• Lentes com revestimento
múltiplo para luminosidade
e contraste máximos
• Inclui correia a combinar e
estojo flexível

• Ampliação 6x
• Desempenho resistente
à água/resistente ao
nevoeiro/resistente ao pó
• Revestimento de correção
de fase
• Largura x Comprimento x
Espessura (mm): 38 x 87 x
25

Monóculo i: A solução compacta para ampliações em qualquer local
Com o novo Monóculo i, a Olympus oferece uma solução móvel para a ampliação de objetos distantes com um olho. Quer se
encontre na ópera, no teatro, numa exposição de arte ou a participar num seminário, este modelo elegante é a solução ideal
para quem deseja desfrutar da conveniência de ter uma ampliação 6x na ponta dos seus dedos. Fica garantida uma visualização
crisialina em qualquer situação através do seu sistema de lentes de qualidade elevada com 16 mm de diâmetro. O corpo é selado
com nitrogénio para impedir o embaciamento - o que significa que os utilizadores do Monóculo i poderão desfrutar sempre de
visualizações perfeitas numa sala de concertos muito antes de qualquer outra pessoa.

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

Especificações
Características Especiais
Revestimento óptico

Revestimento múltiplo* /
Revestimento com correcção de
fase**

Especialidade

*lente, **prisma

Revestimento impermeável cheio a
nitrogénio *
* Pode ser submerso até uma profundidade de
1 metro durante até 5 minutos sem afetar o seu
desempenho. Não pode ser utilizado debaixo de
água.

Óptica
Tipo

Série prisma de Topo

Ampliação

6x

Diâmetro da objectiva 16 mm
Diâmetro de saída da 2,7 mm
pupila
Campo de visão real 8°
Campo de visão
48°
aparente
Campo de visão a
140 m
1000m
Luminosidade relativa 7,1
Descanso ocular
11,5 mm
Ponto de focagem
mais próximo

1,5 m

Dimensões

Dimensões (L x C x E) 38 x 87 x 25 mm
Peso
70 g

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

