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NIEUW KAHLES Helia S 42 verrekijkers 

DE PERFECTE ALLROUNDERS 

 

 

 Helia S 8x42 + S 10x42 
 

Bij Kahles weten we wat echt BELANGRIJK is bij de jacht. De nieuwe Helia S 42 verrekijkers 8x42 en 10x42 

zijn functioneel, betrouwbaar en comfortabel in gebruik. 

 

De revival van ”Helia S”... Bij oudere generaties doet de naam misschien nog een belletje rinkelen. ”S” stond bij 

KAHLES al in de jaren zestig voor ”Super”. ”Helia-Super” was toen de naam van de reeks topproducten. De 

nieuwe Helia S 42 staan vandaag opnieuw voor topkwaliteit. Ze zijn de pendant van onze succesvolle Helia 

richtkijkers. 

 

Het nieuwe krachtige optische systeem van de Helia S, met zijn speciaal ontwikkelde verbeteringen aan de 

lenzen, zorgt voor contrastrijke beelden met hoge randscherpte, die optimaal op de jacht afgestemd zijn. Dat 

blijkt duidelijk uit het grote gezichtsveld tot 136 m/1000 m en bij de optische prestatie van beide modellen, die 

voor uiteenlopende lichtomstandigheden en dagelijks gebruik ontwikkeld werden. 

 

Dankzij het compacte ontwerp en het lage gewicht zijn de verrekijkers comfortabel in gebruik. Je handen worden 

niet moe van lange observaties en je bagage is licht. Om het draagcomfort te maximaliseren werd een nieuwe 

comfortabele draagriem ontwikkeld met nuttige details, geïnspireerd door de draagriem van fotocamera's. Er 

werd ook een kwaliteitsvolle snelsluiting voorzien. 

 

De Helia S 42 zijn gemaakt in Oostenrijk. Deze verrekijkers zijn de perfecte allrounders voor de jacht.  
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BELANGRI JKSTE  PRODUCTKENMERKEN 

 Krachtige, contrastrijke optiek met uitzonderlijke scherpte van rand tot rand 

 Breed gezichtsveld tot 136 m 

 Lichtgewicht en ergonomisch - voor kijkcomfort, zelfs bij langdurig gebruik 

 Duurzaam en resistent met robuuste magnesium behuizing 

 Hoogwaardige comfortriem met innovatieve snelsluiting 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Bestelnummers 20022 20023 

Vergroting 8 10 

Objectiefdiameter (mm) 42 42 

Oogafstand (mm) 18,5 15,8 

Uittredepupil (mm) 5,3 4,2 

Pupilafstand (mm) 56 – 74 56 – 74 

Schemergetal (DIN 58388) 18,3 20,5 

Gezichtsveld (m/1000 m) 136 110 

Gezichtsveld (°) 7,8 6,3 

Gezichtsveld subjectief (°) 61 61 

Close focus (m) 3,2 3,2 

Dioptriecorrectie (dpt) ± 4 ± 4 

Waterdicht (stikstofvulling)   

Hoogte x breedte x diepte (mm) 149 x 120 x 63 144 x 120 x 63 

Materiaal van de behuizing Magnesium Magnesium 

Weight (g) 815 785 

Garantie (jaar) 10 10 

Functionele temperatuur (°c) -25 °C/+55 °C -25 °C/+55 °C 

Opslagtemperatuur (°c) -30 °C / +70 °C -30 °C / +70 °C 

Toebehoren (inbegrepen) 
Objectief en oculair cover 
Draagriem met snelsluiting 

 

 

De Helia S42 verrekijkers vanaf april 2021 verkrijgbaar zijn voor een verkoopprijs van € 1.510. 

Afbeeldingen in hoge resolutie staan op onze website in de Newsroom. 

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

