10x50 S
• Série de Binóculos
Standard ideais para a
observação da natureza,
eventos desportivos e
observação de pássaros
• Campo de visão amplo
ideal para acompanhar
assuntos em rápido
movimento
• Lentes e prismas
revestidos para um campo
de visão claro e brilhante
com uma excelente
transmitância
• Design simples e
refinado, com controlos
ergonómicos para o
máximo conforto e
funcionalidade

• Ampliação de 10x

• Elevado desempenho
ótico para imagens nítidas
com mínima distorção e
aberração cromática
• Botão de focagem grande,
de uso intuitivo e fácil
de alcançar para uma
focagem precisa
• Acabamento de alta
qualidade com um punho
de boa aderência

Fácil visualização mesmo no escuro
Os Binóculos Standard da Olympus são a companhia perfeita para observação da natureza, eventos desportivos e observação
de pássaros. Um campo de visão amplo torna a localização de um assunto mais rápida e fácil, principalmente quando se está a
realizar uma panorâmica ou ao acompanhar assuntos em rápido movimento, tais como pássaros, animais e desporto de ação.
O amplo diâmetro da lente da objetiva oferece imagens de alta resolução mesmo com pouca luz. Tecnologias óticas avançadas
incluindo lentes asféricas e lentes e prismas com revestimento garantem um alto nível de desempenho ótico ao reduzir a distorção
de imagem e a aberração cromática, criando imagens nítidas e um campo de visão claro com uma transmitância soberba. Uma
distância de focagem tão próxima quanto 6 m permite-lhe seguir animais quase sem qualquer movimento à medida que se
aproximam. Com um acabamento durável e de alta qualidade resistente a quaisquer condições atmosférica e com um punho
de boa aderência, estes binóculos estão bem equipados para uso exterior. Garantia de máximo conforto, funcionalidade e
portabilidade graças ao design elegante e simples e aos controlos ergonómicos. Todas elementos foram dispostos precisamente
para um tamanho compacto tamanho , resultando numa impressão nítida e um corpo leve.

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

Especificações
Características Especiais

Qualidade da objectiva Elementos de lente esférica para

Usos Recomendados

Usos Recomendados Observação de Pássaros

distorção mínima
Conveniência na visão Descanso ocular e óculos ajustáveis

Ideal para viagens

Cómodo botão giratório de focagem

Ideal para desportos ou eventos

fácil
Correcção dióptrica integrada
ajustável à visão individual
Revestimento de camada única para
imagens claras
Aptidão de utilização

Revestimento especial de polímero
elástico para suprimir reflexos
Design texturizado no punho para
uma fixação segura

Óptica
Tipo

Série prisma porro

Alcance do ajuste
acima de +/- 2 1/m
dióptrico
Alcance de ajuste do 60 - 70 mm
intervalo ocular
Diâmetro da objectiva 50 mm
Ponto de focagem
6m
mais próximo
Descanso ocular
12 mm
Configuração da
5 elementos / 3 grupos
objetiva
Ampliação
10 x
Diâmetro de saída da 5 mm
pupila
Campo de visão real 6,5°
Ângulo aparente de
59,2°
visão
Campo de visão a
11,3 m
100m
Luminosidade relativa 25

Dimensões
Peso

855 g

Largura

178 mm

Comprimento
Grossura

Natureza

(articuláveis para baixo e para cima)
central para uma focagem rápida e

Revestimento óptico

Caminhada

(extensão total)

192 mm
64 mm
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