
Lornetka Nature DX 8x42 ED Roof
Indeks: 209888 Producent: CELESTRON Kod producenta: 195852

Cena: 1,592.48 zł

Opis

Lornetka Nature DX 8x42 ED Roof
Producent: Celestron

Właściwości
Opis Lubisz obserwować przyrodę, ale cenisz sobie każdy szczegół podczas wydarzeń sportowych czy
koncertów? Lornetka marki Celestron sprawi, że obserwowany obiekt będzie nie tylko w odpowiednim
kontraście i kolorach, ale także łatwo zauważalny nawet o świcie lub zmierzchu.Postaw na jakośćBardzo niska
dyspersja (ED) zagwarantuje wysoką jakość i odpowiedni kontrast nawet na krawędziach pola widzenia.
Sprawdzi się zarówno o świcie jak i zmierzchu.  Wielopowłokowe soczewki i pryzmaty BaK4 pozwolą na jasny i
szczegółowy obraz. Sprawdzi się podczas wędrówek, koncertów, a także wydarzeń sportowych.Wytrzymałość
na warunkiLornetka została wyposażona w wytrzymałą obudowę, wykonaną z poliwęglanu. Ochroni przed
uszkodzeniami oraz zapewni dłuższą żywotność. Jest w pełni wodoodporna i pozwala wytrzymać nawet
najtrudniejsze warunki zewnętrzne. Wypełnienie wnętrza azotem zapobiega zaparowaniu.Zabierz, gdzie
chceszNieważne, czy nosisz okulary czy nie. Znajdź pozycję, która jest dla Ciebie najlepsza, dzięki
odkręcanym muszlom bocznym. Możesz zamontować ją na statywie, aby rozszerzyć pole widzenia lub
fotografować przez okular. Postaw na szeroka perspektywę i bez problemu obserwuj obiekty bez przenoszenia
lornetki.Korzyści dla Ciebie Wielofunkcyjne zastosowanie Szczegółowy obraz Szeroka perspektywa Wysoka
jakość wykonania
Powiększenie 8
Średnica obiektywu (światło) 42
Pole widzenia (kątowe) 7.5
Średnica źrenicy wy. 5.25
Szkło pryzmatu Bak-4
Materiał obudowy Poliwęglan
Materiał obudowy Szkło
Akcesoria w zestawie Pasek na szyję Nakładki na obiektywy Osłona przeciwdeszczowa Futerał Ściereczka do
obiektywu Instrukcja obsługi
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary 142 x 128 x 56 mm
Waga 705
Pozostałe parametry Średnica soczewki obiektywu: 42 mm Kątowe pole widzenia: 7,5 stopnia Źrenica
wyjściowa: 5,25 mm Szkło pryzmatyczne: BaK4 Powłoki pryzmatyczne: powlekane fazowo Wodoodporna
Wypełnienie azotem: tak Do statywu: tak

Parametry



Model Nature Dx

Kod producenta 195852

EAN 0050234723329

Powiększenie 8

Średnica obiektywów 42

Stan Nowy

Zdjęcia
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