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NIEUW HELIA 1,6-8x42i
VOOR DE ACTIEVE JACHT

De HELIA-serie is aantrekkelijk omdat hier de nadruk ligt op wat echt belangrijk is: functionaliteit,
betrouwbaarheid, bediening en esthetiek. Elk model is perfect afgestemd op zijn specifieke jachttoepassing.
De lichte en compacte nieuwe HELIA 1,6-8x42i is een veelzijdige aanvulling op de HELIA-serie en is perfect
afgestemd op de sluip- en drijfjacht. Dankzij het grote gezichtsveld van 25m/100m bij de laagste vergroting in
combinatie met een extra helder verlicht 4-Dot dradenkruis kan de richtkijker zelfs op de drijfjacht bij helder
daglicht worden gebruikt. Het hoogwaardige optische systeem biedt een uitzonderlijke randscherpte en een
briljante beeldkwaliteit met natuurgetrouwe kleuren. Door de objectiefdiameter van 42 mm valt ook in de
schemering voldoende licht op de pupil. Bij gebruik tijdens de nacht is de HELIA 1,6-8x42 het perfecte instrument
om te combineren met nachtzichtapparaten (voorzetkijkers) die eenvoudig op de richtkijker kunnen worden
geklikt. Samen met de beproefde Automaticlight-functie biedt de kijker alle essentiële functies voor een actieve
jacht, zowel overdag als ’s nachts.
Er is ook een optioneel model met SR montagerail en snelle verstelling (SV) verkrijgbaar, evenals andere handige
toebehoren voor persoonlijke aanpassingen.

BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN






Lichte en compacte optiek voor de sluip- en drijfjacht
Ideaal voor de nachtjacht in combinatie met nachtzichtapparaten (voorzetkijkers)
Groot gezichtsveld (25m/100 m) met tot 8-voudige vergroting
Hoogwaardig optisch systeem met uitzonderlijke randscherpte
Extra helder verlicht dag/nacht-dradenkruis met intelligente automatische uitschakeling

De nieuwe HELIA 1,6-8x42i richtkijkers zijn vanaf april verkrijgbaar bij je dealer voor € 1760 en € 1840 (SR).
Afbeeldingen met hoge resolutie zijn verkrijgbaar in de newsroom op onze website.
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T EC HN I SC H E G E GE VE N S
HELIA
Vergroting

1,6-8x42i
1,6-8

Objectiefdiameter (mm)

42

Oogafstand (mm)

95

Diameter van de uittredepupil (mm)

9,6 – 5,1

Gezichtsveld (m/100 m)

25,3 - 5,1

Diopetriecompensatie (dpt)

+2/-3,5

Schemeringsfactor (DIN 58388)

5,2-18,3

Correctie/klik (mm/100 m)

10/100

Verstelbereik H/Z v (m/100 m)

1,5/1,5

Middenbuisdiameter (mm)
Filterschroefdraad aan objectiefzijde

30
M44 x 0,75

Lengte (mm)

323

Gewicht (g)

538

Gewicht SR montagerail (g)

562

Dradenkruis

4-Dot

Beeldvlak

2

Verlicht, Automaticlight



Type batterij
Snelverstelling (optioneel)
Garantie (Jaar)
Toebehoren (optioneel)

CR2032

10 (2 elektronica)
KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover 42mm
KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover Oculair 46mm
KAHLES Throw Lever HELIA
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