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UUDET KAHLES Helia S 42 kiikarit 

TÄYDELLISET MONITOIMIKIIKARIT 

 

 

 Helia S 8x42 + S 10x42 
 

 

Uudet Helia S 42 -kiikarit 8x42 ja 10x42 erottuvat sillä, että ne keskittyvät metsästyksen kannalta kaikkein 

TÄRKEIMPÄÄN: toimivuuteen, luotettavuuteen ja käsiteltävyyteen. 

 

Nimen ”Helia S” uusi tuleminen... Vanhemmat sukupolvet muistavat sen yhä. ”S” tarkoitti KAHLESilla jo 60-luvulla 

”Superia” ja antoi nimen silloiselle huipputuotesarjalle ”Helia-Superille”. Uusissa Helia S 42 -kiikareissa 

yhdistyvät taas nykyään parhaat ominaisuudet, ja ne ovat vastine menestyksekkäälle Helia-kiikaritähtäinsarjalle. 

 

Uusi tehokas Helia S -optiikkajärjestelmä ja sen erikoiskehitteiset linssipinnoitteet saavat aikaan värikkäitä ja 

teräviä kuvia, jotka on sovitettu optimaalisesti metsästystarkoitukseen. Tämä näkyy erityisesti suuressa, jopa 136 

m:n / 1000 m:n näkökentässä ja molempien mallien optisessa suorituskyvyssä. Mallit soveltuvat erilaisiin 

valaistusolosuhteisiin ja päivittäiseen käyttöön. 

 

Kompakti muoto, kevyt paino ja optimoitu käsittely mahdollistavat väsymättömän tähystämisen ja kevyen 

kantamuksen. Parhaan mahdollisen kuljetusmukavuuden takaamiseksi on kehitetty uusi kantohihna, jossa on 

kamerapuolelta tuttuja hyödyllisiä yksityiskohtia. Hihna on varustettu lisäksi laadukkaalla pikalukituksella. 

 

Itävallassa valmistetut Helia S 42 -kiikarit sopivat täydellisesti metsästykseen.  
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET  

 Tehokas ja poikkeuksellisen terävä, suurikontrastinen optiikka 

 Laaja näkökenttä 136 m saakka 

 Let og ergonomisk - høj komfort også ved længere tids brug 

 Modstandsdygtig og med lang levetid takket være magnesiumkonstruktionen 

 Kvalitetsrem med innovativ hurtiglukning 

 

TEKNISET  T IEDOT 

Tilausnro 20022 20023 

Suurennos 8 10 

Objektiivin halkaisija (mm) 42 42 

Silmäväli (mm) 18,5 15,8 

Ulostulopupillin halkaisija (mm) 5,3 4,2 

Pupillietaisyys (mm) 56 – 74 56 – 74 

Hamaraluku (ISO 14132-1) 18,3 20,5 

Nakokentta (m/1000 m) 136 110 

Nakokentta (°) 7,8 6,3 

Subjektiivinen nakokentta (°) 61 61 

Lahipolttopiste (m) 3,2 3,2 

Diopterisaato (dpt) ± 4 ± 4 

Vesi tiivis (typpitäyte)   

Korkeus x leveys x syvyys (mm) 149 x 120 x 63 144 x 120 x 63 

Runko materiaali Magnesium Magnesium 

Paino (g) 815 785 

Takuu (vuotta) 10 10 

Toiminta lämpötila (°C) -25 °C/+55 °C -25 °C/+55 °C 

Varstointi lämpötila (°C) -30 °C / +70 °C -30 °C / +70 °C 

Lisävarusteet (sisältää) 
Objektiivia ja okulaaria cover 
Kantohihna pikakiinnikkeillä 

 

 

Helia S42 kiikarit tulee kauppoihin huhtikuu 2021, ja sen vähittäismyyntihinta on 1.550 euroa. 

Verkkosivustomme välilehdeltä Newsroom löydät korkearesoluutioisia kuvia. 

https://www.kahles.at/en/news

