
Lehdistötiedote 
Guntramsdorf, tammikuu 2020 

Josef Kampfer 
PR-osaston johtaja 

KAHLES Gesellschaft m.b.H 
Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Itävalta | P +43 (0) 664 2353504 | S j.kampfer@kahles.at | kahles.at 

UUSI K18i 

Täydellistetty kilpailutarkoituksiin 

 

 
 

Uusi K18i on suunniteltu erityisesti käytettäväksi urheilutapahtumissa, kuten IPSC- ja 3-Gun-kilpailuissa, ja se on tulosta 

edeltäjänsä, suositun K16i:n radikaalista edelleenkehityksestä. K18i:n n ominaisuudet on kehitetty yhteistyössä 

Euroopan ja Pohjois-Amerikan parhaiden ammattilaisampujien kanssa, ja se on hiottu huolellisesti intuitiivista ja nopeaa 

kohteen löytämistä silmällä pitäen 20–300 metrin (IPSC) ja jopa 700 metrin (3-Gun) etäisyyksillä. Näin K18i tarjoaa 

täydellisen optisen suorituskyvyn, suuren eyeboxin, joka mahdollistaa tähtäyspisteen välittömän arvioinnin suhteessa 

ympäristöön, erinomaisen 5,3–42,5 m/100 m näkökentän sekä uuden innovatiivisen valaistustoiminnon nimeltään 

"KAHLES MAX LIGHT". Suuri zoomauskerroin (8x) yhdessä varsinaisen 1x-suurennoksen kanssa tarjoaa ihanteellisen 

yhdistelmän kohteen salamannopeaksi löytämiseksi erilaisilla etäisyyksillä täydentäen ihanteellisesti kahta täysin 

uudelleen kehitettyä ristikkoa (IPSC ja 3GR). Ne on suunniteltu erityisesti näitä kilpailuja silmällä pitäen, jotta tuloksena 

olisi mahdollisimman vääristymätön kuva, jossa on vähemmän, mutta kuitenkin tarkoin koordinoituja tähtäyspisteitä ja -

viivoja. Vasta kehitetyt ja yksilöllisesti säädettävät suurennosvivut (toimitukseen sisältyy kaksi kokoa) ja ampujalle 

räätälöity tukeva kotelon rakenne mahdollistavat monien muiden ominaisuuksien ohella parhaan mahdollisen 

suorituskyvyn tiukassa kilpailuympäristössä, jossa vain muutama sekunnin kymmenesosa voi ratkaista epäonnistumisen 

ja menestyksen välillä.  
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TUOTTEEN KOHOK OHDAT  

▪ Optimoitu IPSC- ja 3-Gun-kilpailuja varten – ilman kompromisseja 

▪ Ultraleveä näkökenttä, 8-kertainen zoom ja aito 1-kertainen suurennos 

▪ 2 eri kokoista integroitua suurennosvipua, asento vapaasti valittavissa 

▪ Erityisen leveä päivä-/yövalaistus toisella kuvatasolla ja MAX LIGHT - 

toiminto voimakkaimpiin taustavalotilanteisiin 

▪ Ammattimaisten ampujien kanssa suunnitellut ristikot erityisesti IPSC- ja 3-GUN-kilpailuihin 

▪ OILPHOBIC-pinnoitetut linssit 

 

TEKNISET  T IEDOT  K18i 
Model / Tilausnro 10661 10662 
Suurennos 1-8 1-8 
Objektiivin halkaisija (mm) 24 24 
Silmäväli (mm)  95 95 
Näkökenttä (m / 100 m) 42,5-5,3 42,5-5,3 
Diopterisäätö (dpt) +2/-3 +2/-3 
Lähtöpupillin halkaisija (mm) 8,1-3,0 8,1-3,0 
Hämäräluku (DIN 58388) 2,9-13,9 2,9-13,9 
Parallaksivapaa (m) 100 100 
Korjaus/napsaus (mm/100 m) 10 10 
Säätömatka K/S (m/100 m) 2,4/2,4 2,4/2,4 
Keskiputken halkaisija (mm) 30 30 
Suodinkierre, objektiivin puoli M27 x 0,75 M27 x 0,75 
Pituus (mm) 300 300 
Paino (g) 555 555 
Hiusristi IPSC 3GR 
Kuvataso 2 2 
Valaistu MAX LIGHT -toiminnolla   
Paristotyyppi CR2032 CR2032 
Pikasäätö (valinnainen)   
Takuu (vuotta) 10 10 
Lisävarusteet (valinnaiset) KAHLES/Tenebraex Flip Up Cover -linssisuojus 24 mm 

KAHLES/Tenebraex Flip Up Cover -linssisuojus okulaarille 46 mm 
Tenebraex-suodatin ARD 24 mm 

 

 

K18i tulee kauppoihin maaliskuussa 2020, ja sen vähittäismyyntihinta on 2 500 euroa. 

 

Verkkosivustomme välilehdeltä Newsroom löydät korkearesoluutioisia kuvia. 
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