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NEW K18i 

Perfektioneret til konkurrencer 

 

 
 

Den nye K18i er specialdesignet til brug i forbindelse med sportsdiscipliner som eksempelvis IPSC- og 3-Gun-

konkurrencer og er resultatet af en radikal videreudvikling af den succesfulde forgænger, K16i. K18i's 

karakteristika er blevet udviklet i samarbejde med de bedste professionelle skytter i Europa og Nordamerika og 

er blevet gennemgående forbedret med henblik på intuitiv og hurtig målsøgning mellem 20-300 m (IPSC) og 

op til 700 m (3-Gun). K18i kendetegnes selvfølgelig af en perfekt optisk funktion, en stor øjeboks til øjeblikkelig 

målsøgning af dit fokus i relation til dine omgivelser, et fremragende synsfelt på 42,5 m/100 m og en ny innovativ 

belysningsfunktion kaldet "KAHLES MAX LIGHT". Den store zoomfaktor (8x) er sammen med ægte 1x forstørrelse 

den ideelle kombination til målsøgning over en bred vifte af afstande og udgør et perfekt supplement til de to 

helt nyudviklede mikrometre (IPSC og 3GR). Disse er blevet specialdesignede med tanke på disse konkurrencer, 

med henblik på et billede så forvrængningsfrit som muligt med færre, men dog præcist koordinerede sigtepunkter 

og -linjer. De nyudviklede og individuelt indstillelige greb (to størrelser medfølger ved levering) og et robust 

design af huset, som er skræddersyet til skytten – sammen med flere andre egenskaber – sikrer den bedst mulige 

ydelse i krævende konkurrencemiljøer, hvor blot nogle få tiendedele af et sekund kan udgøre forskellen mellem 

fiasko og succes.  
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PRODUKT-HIGHL IG HTS  

▪ Kompromisløst optimeret til IPSC- og 3-Gun-konkurrencer 

▪ Meget bredt synsfelt, 8x zoom og 1x ægte forstørrelse 

▪ Integrerede greb i 2 størrelser med frit valgbar indstilling 

▪ Ekstra kraftig dag-/natbelysning i 2. fokusplan med MAX LIGHT-funktion til optimal baggrundsbelysning 

▪ Med mikrometre designet i samarbejde med professionelle skytter specielt til brug i forbindelse med 

IPSC- og 3-GUN-konkurrencer 

▪ OILPHOBIC-coatede linser 

 

TEKNISKE D ATA  K18i 
Model / Bestill.-nr. 10661 10662 
Forstørrelse 1-8 1-8 
Objektivdiameter (mm) 24 24 
Øjenafstand (mm) 95 95 
Synsfelt (m/100m) 42,5-5,3 42,5-5,3 
Dioptrikompensation (dpt) +2/-3 +2/-3 
Udgangspupildiameter (mm) 8,1-3,0 8,1-3,0 
Tusmørkefaktor (DIN 58388) 2,9-13,9 2,9-13,9 
Parallaksefri (m) 100 100 
Korrektion/klik (mm/100 m) 10 10 
Indstillingsafstand H/S (m/100 m) 2,4/2,4 2,4/2,4 
Mellemrørsdiameter (mm) 30 30 
Filtergevind, på objektivside M27 x 0,75 M27 x 0,75 
Længde (mm) 300 300 
Vægt (g) 555 555 
Trådkors IPSC 3GR 
Billedplan 2 2 
Belyst med MAX LIGHT-funktion   
Batteritype CR2032 CR2032 
Hurtigindstilling (ekstratilbehør)   
Garanti (år) 10 10 
Tilbehør (tilkøb) KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover 24 mm 

KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover Okular 46 mm 
Tenebraex antireflektionsfilter ARD 24 mm 

 

 

K18i fås i butikkerne fra begyndelsen af marts 2020 til en vejledende pris på DKK 18.900. 

 

Billeder i høj opløsning kan hentes på vores websted under Newsroom. 

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

