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NOWOŚĆ HELIA 3,5-18x50i
Polowanie z dużym powiększeniem

HELIA 3,5-18x50i jest nowym produktem w linii lunet do polowania z podchodu i zasiadki z serii HELIA, który
imponuje bezkompromisową koncentracją na tym, co naprawdę ważne: na funkcjonalności, niezawodności,
sprawnej obsłudze i estetyce. 18-krotne powiększenie HELIA 3,5-18x50i umożliwia dostrzeżenie celu z jeszcze
większej odległości z imponującą precyzją i poziomem ukazywania detali. Pokrętło kompensacji paralaksy
elegancko połączone z regulacją podświetlenia zapobiega rozrzutowi trafień, który jest efektem
występowania zjawiska paralaksy i zapewnia maksymalną ostrość obrazu i krzyża celowniczego nawet przy
największym powiększeniu. Wydajny układ optyczny zapewnia nadzwyczajną ostrość przy krawędziach i
doskonały obraz z wiernym odwzorowaniem kolorów. Dostępne opcjonalnie pokrętło kompensacji balistycznej
oraz inne przydatne akcesoria do personalizacji czynią z tej lunety perfekcyjne narzędzie do polowań.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU
▪ 18-krotne powiększenie
▪ Zgrabne połączenie kompensacji paralaksy z regulacją podświetlenia
▪ Wydajny układ optyczny o wyjątkowej ostrości przy krawędziach
▪ Siatka celownicza z podświetleniem dzień/noc i funkcją automatycznego wyłączania
▪ Soczewki z powłokami OILPHOBIC

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

Informacja prasowa
Guntramsdorf, marzec 2020 r.

DANE TECHNICZNE
Nr zam.

10663

10664

Powiększenie

3,5-18

3,5-18

Średnica obiektywu (mm)

50

50

Odległości oka (mm)

95

95

12,2-2,2

12,2-2,2

+2/-3

+2/-3

Średnica źrenicy wyjściowej

9,0–2,8

9,0–2,8

Współczynnik zmierzchu (DIN 58388)

10,5-30

10,5-30

50-∞

50-∞

10

10

Skok regulacji H/S (m/100 m)

1,95/1

1,95/1

Średnica rury środkowej (mm)

30

30

M52 x 0,75

M52 x 0,75

Długość (mm)

383

383

Waga (g)

660

660

2.

2.

4-Dot

G4B





CR2032

CR2032

Szybka regulacja (opcjonalnie)





Gwarancja

10 lat (2 lata na elektronikę)

Pole widzenia (m/100 m)
Korekcja dioptrii (dpt)

Brak paralaksy (m)
Korekta/klik (mm/100 m)

Gwint filtra po stronie obiektywu

Płaszczyzna obrazu
Krzyż celowniczy
Automatyczne podświetlenie
Rodzaj baterii

Akcesoria (opcjonalne)

KAHLES Tenebraex Flip Up Cover 50 mm
KAHLES/Tenebraex Flip Up Cover Okular 46mm
KAHLES HELIA Dźwignia Skokowa
KAHLES Osłona przeciwsłoneczna 50mm

HELIA 3,5-18x50i będzie dostępny w sklepach od marzec 2020 w cenie detalicznej 2000 €.
Ilustracje o wysokiej rozdzielczości można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Newsroom.

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

