Pressmeddelande
Guntramsdorf, januari 2022

NYA HELIA 1,6-8x42i
FÖR AKTIV JAKT

HELIA-serien imponerar med kompromisslöst fokus på de verkliga behoven: funktionalitet, pålitlighet, hantering
och estetik. Varje modell är ett perfekt redskap för respektive jaktform.
Det lätta och kompakta nya HELIA 1,6-8x42i är ett mångsidigt tillskott till HELIA-serien och är perfekt anpassat
för smyg- och drevjakt. Med ett brett synfält på 25m/100m vid den lägsta förstoringen i kombination med ett
extra starkt belyst 4-Dot-riktmedel kan det till och med användas under drevjakt i mycket starkt dagsljus. Den
kraftfulla optiken ger exceptionell kantskärpa och en klar bild med hög och naturlig färgåtergivning. Tack vare
objektivdiametern på 42mm når tillräckligt med ljus pupillen även vid skymning. Om det används under natten är
HELIA 1,6-8x42i det perfekta redskapet att kombinera med termiska clip-on-eneheter. Tillsammans med den väl
beprövade Automatic light-funktionen erbjuder HELIA 1,6-8x42i alla viktiga funktioner för aktiv jakt på både
dagen och på natten.
Tillval med SR-skena och snabbjustering (SV) finns tillgänglig, samt flera andra användbara tillbehör för personlig
anpassning.

PRODUKT HÖJDPUNKTER






Lätt och kompakt kikarsikte för smyg- och drevjakt
Perfekt för jakt på natten i kombination med termiska clip-on-enheter
Brett synfält (upp till 25m/100m) med upp till åtta gångers förstoring
Kraftfull optik med exceptionellt klar kantskärpa
Extra starkt belyst dag/natt riktmedel med intelligent automatisk avstängning

De nya HELIA 1,6-8x42i-kikarsiktena blir tillgängliga hos återförsäljare från och med april för runt 17700 SEK
och 18400 SEK (SR). Högupplösta bilder finns att ladda ned i vårt nyhetsrum.
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T EK N IS K A D A T A
HELIA
Förstoring

1,6-8x42i
1,6-8

Objektivets diameter (mm)

42

Ögonavstånd (mm)

95

Utgångspupillens diameter (mm)

9,6 – 5,1

Synfalt (m/100 m)

25,3 - 5,1

Dioptriutjämning (dpt)

+2/-3,5

Skymningstal (DIN 58388)

5,2-18,3

Korrektur/klick (mm/100 m)

10/100

Justeringsbana H/S (m/100 m)

1,5/1,5

Mellantubsdiameter (mm)
Filtergänga på objektivsidan

30
M44 x 0,75

Längd (mm)

323

Vikt (g)

538

Vikt SR-skena (g)

562

Sikte

4-Dot

Bildplan

2

Belysta, Automaticlight



Batterityp
Snabbinställning (tillval)
Garanti (år)
Tillbehör (tillval)

CR2032

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

Josef Kampfer, PR-chef
KAHLES Gesellschaft m.b.H
Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | T +43 (0) 664 2353504 | E j.kampfer@kahles.at | kahles.at

