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NOWOŚĆ lornetka KAHLES Helia S 42 

PERFEKCYJNIE WSZECHSTRONNA 

 

 

 Helia S 8x42 + S 10x42 
 

Nowe lornetki Helia S 42 8x42 i 10x42 imponują bezkompromisowym skupieniem się na tym, co naprawdę 

ważne podczas polowania: funkcjonalności, niezawodności i łatwości w obsłudze. 

 

Reaktywacja oznaczenia „Helia S”... Starsze pokolenia jeszcze je pamiętają. Już w latach 60-tych w firmie 

KAHLES litera „S” oznaczała „Super” i określała charakter ówczesnej topowej serii produktów o nazwie „Helia-

Super”. Nowa seria Helia S 42 po raz kolejny łączy w sobie najlepsze wartości i stanowi odpowiednik naszej 

odnoszącej sukcesy serii celowników optycznych marki Helia. 

Nowy, wysoce wydajny system optyczny Helia S, ze specjalnie opracowanymi powłokami soczewek, 

prezentuje obrazy o wysokim kontraście i ostrych krawędziach, które zostały optymalnie dostosowane do 

warunków polowania. Odzwierciedla się to znacząco w dużym polu widzenia do 136 m / 1000 m oraz w 

wydajności optycznej obu modeli, które zostały zaprojektowane dla szerokiego zakresu warunków 

oświetleniowych oraz do codziennego użytkowania. 

Kompaktowa konstrukcja, niewielka waga i wynikająca z tego zoptymalizowana obsługa pozwalają na 

niemęczącą obserwację i nie obciążają bagażu. W celu zapewnienia jak największej wygody noszenia, 

zaprojektowano nowy komfortowy pasek z przydatnymi detalami – pochodzącymi z sektora aparatów 

fotograficznych – dodatkowo wyposażony w wysokiej jakości szybkozłączkę. 

 

Wyprodukowane w Austrii modele serii Helia S 42, dzięki wszechstronności idealnie nadają się do wszelkiego 

rodzaju polowań.  
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU 

 Mocny układ optyczny, o dużym kontraście i wyjątkowej ostrości na krawędziach 

 Szerokie pole widzenia - do 136 m 

 Lekka i ergonomiczna - zapewnia duży komfort obserwacji, nawet podczas długiego użytkowania 

 Trwała i wytrzymała obudowa magezowa 

 Wysokiej jakości wygodny pasek z innowacyjnym szybkim systemem zapinania 

 

DANE TECHNICZNE 

Numer zamówienia 20022 20023 

Powiększenie 8 10 

Średnica obiektywu (mm) 42 42 

Odstęp oczu (mm) 18,5 15,8 

Średnica źrenicy wyjściowej (mm) 5,3 4,2 

Odległość źrenicy (mm) 56 – 74 56 – 74 

Współczynnik zmierzchowy (ISO 14132-1) 18,3 20,5 

Pole widzenia (m/1000 m) 136 110 

Pole widzenia (◦) 7,8 6,3 

Pole widzenia subiektywne (◦) 61 61 

Najkrótsza odległość ogniskowania (m) 3,2 3,2 

Kompensacja dioptrii (dpt) ± 4 ± 4 

Wodoodporność (wypełnienie azotem)   

Wysokość x szerokość x głębokość (mm) 149 x 120 x 63 144 x 120 x 63 

Materiał obudowy Magnez Magnez 

Waga (g) 815 785 

Gwarancja (lat) 10 10 

Temperatura użytkowania (°C) -25 °C/+55 °C -25 °C/+55 °C 

Temperatura przechowywania (°C) -30 °C / +70 °C -30 °C / +70 °C 

Akcesoria (w zestawie) 
Osłony obiektywów i okularów 

Pasek z systemem szybkiego zapinania 
 
 
Lornetka Helia S42 będzie dostępna w sklepach od kwietnia 2021 w cenie detalicznej 1.540 €. 

Ilustracje o wysokiej rozdzielczości można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Newsroom. 

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

