8x42 PRO
• Binóculos série PRO
com acabamento de alta
qualidade para condições
ambientais difíceis
• Prismas e lentes multi
revestidos para um campo
de visão claro e límpido
com transmissão superior
de luz
• Lentes ED de dispersão
extra baixa para alta
resolução e forte contraste
visual
• Construção anti
embaciamento e à prova
de água, para uso em
ambientes extremos

• Ampliação 8x

• Revestimento ZERO para
reduzir o efeito fantasma e
os clarões

• Distância de focagem
mínima de 1,5 m para
observação de objetos
pequenos em grandes
planos
• Design simples e
refinado, com controlos
ergonómicos para o
máximo conforto e
funcionalidade

Lentes excelentes para uso em ambientes difíceis
O binóculos PRO destinam-se aos amantes da natureza e destacam-se por incluírem lentes e prismas multi revestidos para captar
imagens de alta resolução, extremamente nítidas e claras, mesmo com pouca luz. As avançadas tecnologias de revestimento
garantem uma transmissão de luz superior por todo o campo de visão, o que se traduz em imagens realistas com cores mais
naturais. O revestimento ZERO, desenvolvido para câmaras intermutáveis e para lentes de microscópios, é aplicado em toda
a superfície da lente para reduzir o efeito fantasma e os clarões. A inclusão de uma lente ED vai fazer com que a aberração
cromática responsável pelas imagens desfocadas seja mínima. A distância de focagem mínima de 1,5 m amplia drasticamente
os objetos para uma melhor observação. Os fantásticos controlos ergonómicos e a aderência de alto nível garantem máximo
conforto e estabilidade quando estiver a observar, mesmo durante longos períodos. O design elegante e simples, que resulta numa
linha com contornos definidos, é o visual característico da câmara com objetivas intermutáveis OM-D e melhora a funcionalidade
permitindo uma utilização agradável dos binóculos PRO.

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

Especificações
Características Especiais

Qualidade da objectiva Lentes ED de dispersão extra baixa
para compensação de aberrações
cromáticas
Conveniência na visão Descanso ocular e óculos ajustáveis
(articuláveis para baixo e para cima)
Cómodo botão giratório de focagem
central para uma focagem rápida e
fácil
Correcção dióptrica integrada

Dimensões
Peso

670 g

Largura

131 mm

Comprimento
Grossura

53 mm

Usos Recomendados Observação de Pássaros

Multi-revestimento total /
Revestimento com correcção
de fase / Revestimento de
prisma dielétrico multicamadas /
Revestimento ZERO

Especialidade

140 mm

Usos Recomendados

ajustável à visão individual
Revestimento óptico

(extensão total)

Corpo robusto com preenchimento
a nitrogénio para evitar o
embaciamento no interior do sistema
ótico
Revestimento à prova de óleo para
facilitar a remoção de gotas de água
e de sujidade
Tampa da lente da objetiva rebatível
para evitar perdas de tampas

Óptica
Tipo

Série prisma de Topo
Alcance do ajuste
acima de +/- 2 1/m
dióptrico
Alcance de ajuste do 56 - 70 mm
intervalo ocular
Diâmetro da objectiva 42 mm
Ponto de focagem
1,5 m
mais próximo
Descanso ocular
18 mm
Configuração da
9 elementos / 7 grupos
objetiva
Ampliação
8x
Diâmetro de saída da 5,3 mm
pupila
Campo de visão real 7,5°
Campo de visão
55,3°
aparente
Campo de visão a
13,1 m
100m
Luminosidade relativa 27,6

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

Caminhada
Ideal para desportos aquáticos
Natureza

