10x42 EXPS I
• Uma visualização nítida
com todas as ampliações
graças ao sistema de lente
totalmente de vidro
• Binóculos Profissionais
• Óptica esférica garante
uma visão livre de
plasticidade e distorção
• Descanso ocular grande
com óculos articuláveis
para baixo e para cima

• Máxima nitidez e contraste
na imagem graças a lentes
com revestimento múltiplo
• Ampliação de 10x
• Prismas Porro de índice
elevado BaK‑4 para
imagens brilhantes e
nítidas
• Revestimento de borracha
anti-derrapante e pegas
para agarrar com firmeza

A companhia perfeita para ambiciosos entusiastas da natureza
Uma gama de atributos avançados, tais como prismas BaK4 e lentes de múltiplo revestimento, garantem imagens nítidas e
cristalinas mesmo em situações com iluminação complicada. A Série EXPS I é a escolha certa para visualizar o desenrolar
dramático da natureza.

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
dióptrico
Alcance de ajuste do
intervalo ocular
Configuração da
objetiva
Ampliação

acima de +/- 2 1/m

Ponto de focagem
mais próximo

5m

60 - 70 mm
8 elementos / 6 grupos

10 x
Diâmetro da objectiva 42 mm
Diâmetro de saída da 4,2 mm
pupila
Campo de visão real 5,5°
Ângulo aparente de
55°
visão
Campo de visão a
9,6 m
100m
Descanso ocular
18,4 mm
Luminosidade relativa 17,6

Dimensões
Peso

785 g

Largura

130 mm

Comprimento
Grossura

(extensão total)

187 mm
57 mm

Usos Recomendados

Usos Recomendados Astronomia
Observação de Pássaros
Finalidade
Natureza
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 /
Revestimento UV

Especialidade

Vidro sem chumbo amigo do
ambiente

Protecção UV

Equipada

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

