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NOWA HELIA 1,6-8x42i
NA AKTYWNE POLOWANIA

Linia HELIA imponuje bezkompromisowym naciskiem na to, co najważniejsze: funkcjonalność, niezawodność,
łatwość obsługi oraz estetykę. Każdy model to najwyższej klasy urządzenie do konkretnych łowieckich
zastosowań.
Nowa, lekka i kompaktowa HELIA 1,6-8x42i to uniwersalne uzupełnienie linii HELIA, specjalnie przystosowane
do polowań z podchodu i pędzonych. Duże pole widzenia obejmujące 25m/100m przy najniższym
powiększeniu w połączeniu z wyjątkowo jasną, podświetlaną siatką celowniczą 4-Dot sprawia, że tej lunety
można używać nawet podczas polowań pędzonych w pełnym świetle dnia. Silny układ optyczny zapewnia
doskonałą ostrość w całym polu widzenia oraz rewelacyjny obraz z wiernym odwzorowaniem barw. Dzięki
soczewce o średnicy 42mm nawet o zmierzchu do źrenicy oka dociera wystarczająco dużo światła, a jeśli
polowanie trwa po zapadnięciu zmroku, HELIA 1,6-8x42i sprawdza się świetnie w zestawie z urządzeniami
(nasadkami) noktowizyjnymi. Posiada wszystkie kluczowe funkcje umożliwiające aktywne polowanie zarówno
w dzień, jak i w nocy, w tym sprawdzoną funkcję Automaticlight.
Dostępna jest również w wersji z dodatkowymi elementami, takimi jak szyna montażowa SR i system szybkiej
regulacji (SV), a także innymi przydatnymi akcesoriami do personalizacji.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU






Lekkie i kompaktowe urządzenie teleoptyczne na polowania z podchodu i pędzone
Znakomita do polowania nocą w połączeniu z urządzeniami (nasadkami) noktowizyjnymi
Szerokie pole widzenia (do 25m/100m) i nawet 8-krotne powiększenie
Silny układ optyczny zapewniający doskonałą ostrość obrazu w całym polu widzenia
Wyjątkowo jasna, podświetlana siatka celownicza z trybem dzień/noc i inteligentną funkcją
automatycznego wyłączania

Nowe lunety celownicze HELIA 1,6-8x42i będą dostępne w sklepach od kwietnia w cenie ok. 1790€ i 1870€
(w wersji z SR). Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości można pobrać w sekcji Newsroom na naszej stronie
internetowej.
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D A N E T EC HN IC Z N E
HELIA
Powiększenie

1,6-8x42i
1,6-8

Średnica obiektywu (mm)

42

Odległości oka (mm)

95

Średnica źrenicy wyjściowej (mm)

9,6 – 5,1

Pole widzenia (m/100 m)

25,3 - 5,1

Korekcja dioptrii (dpt)

+2/-3,5

Współczynnik zmierzchu (DIN 58388)

5,2-18,3

Korekta/klik (mm/100 m)

10/100

Skok regulacji H/S (m/100 m)

1,5/1,5

Średnica rury środkowej (mm)
Gwint filtra po stronie obiektywu

30
M44 x 0,75

Długość (mm)

323

Waga (g)

538

Waga montażowa SR (g)

562

Krzyż celowniczy

4-Dot

Płaszczyzna obrazu

2

Podświetlenie, Automaticlight



Rodzaj baterii
Szybka regulacja (opcjonalnie)
Gwarancja (lat)
Akcesoria (opcjonalne)

CR2032

10 (2 elektronikę)
KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover 42mm
KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover Okular 46mm
KAHLES HELIA Dźwignia Skokowa
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