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UUSI KAHLES HELIA RD-C 

Kestävä tähtäin liikkuvaan metsästykseen 

 

 

Kuvan mittakaava 1:1 = alkuperäiskoko 
 

 

Uuden HELIA Red Dot Closed (RD-C) -punapistetähtäimen avulla KAHLES tuo markkinoille ensimmäistä kertaa 

suljetun ja kestävän Reflex-tähtäimen. Se soveltuu täydellisesti liikkuvaan metsästykseen ja täyttää tiukimmatkin 

vaatimukset. Heijastamaton pinnoite tarjoaa Fükirkkaan näkymän ja tarkka 2 MOA:n punapiste, joka peittää 

kohdetta vain minimaalisesti yhdessä turvallisuustoimintojen kanssa tekevät tähtäimestä ihanteellisen. 

 

Heijastamaton pinnoite takaa parhaan mahdollisen optisen suorituskyvyn koko näkökentän alueelta. Tarkka 

punapiste peittää kohdetta vain minimaalisesti. Punapisteen voimakkuutta on mahdollista säätää neljään eri 

voimakkuuteen (+1) manuaalisesti ympäröivän valaistuksen mukaan. MAX LIGHT -toiminto auttaa erityisen 

vaikeissa valaisuolosuhteissa ja vastavalossa aktivoimalla erityisen voimakkaan valopistetoiminnon. 

Mahdollisimimman tehokkaan energiansäästön mahdollistamiseksi automaattinen virrankatkaisutoiminto 

”Automaattivalo” kytkee laitteen pois päältä automaattisesti kun sitä ei käytetä. 

 

Uusi ja erityisen hyödyllinen toiminto – erikoisesti tähän tarkoitukseen suunniteltu SAFE LIGHT – soveltuu 

erinomaisesti arkojen saaliseläimien jäljittämiseen. Toiminto estää vahingossa tapahtuvan valopisteen 

voimakkuuden muuttamisen ja kytkee automaattisen virrankatkaisutoiminnon pois päältä ja asettaa 

valovoimakkuuden säädön manuaaliseen tilaan.  
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Kestävä runko ja toteutus takaa erinomaisen kestävyyden käytössä, ja lisäksi se tekee  

käytön helpoksi ja intuitiiviseksi. Mukana toimitetut käännettävät suojat ja Picatinny–kiinnitys 

pikalukituksella ja ruuvivarmistuksella tarjoavat yhdessä parhaan mahdollisen luotettavuuden ja  

turvallisuuden. 

 

 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET  

 Heijastusta estävä pinnoite 

 Tarkka 2 MOA punapiste 

 4 manuaalisesti säädettävää valovoimakkuutta älykkäällä kytkentäautomatiikalla ja MAX LIGHT -toiminnolla 

 SAFE LIGHT -toiminto valopisteen varmistamiseen 

 Varustettu Picatinny-asennuksella, jossa on pikalukitus ja ruuvivarmistus 

 Sisäänrakennetut käännettävät suojat 

 

 

TEKNISET  T IEDOT 

Suurennussuhde 1.0 
Suuri punapiste 2 MOA 
Suuri tähtäysikkuna 20 mm 
Parallaksivapaa 40 m 
Korjaus /Napsautus 7 mm / 50 m 
Asetusväli H / S (100 m) 2,6 / 2,6 m 
Valovoimakkuuden asetus (manuaalinen) 4 porrasta + MAX LIGHT 
MAX LIGHT  

SAFE LIGHT  

Automaticlight  
Pituus 68 mm 
Paino (sis. paristo ja kiinnitysteline) 125 g 
Paristotyyppi CR2032 
Taitettavat suojat  
Picatinny-asennus  
Takuu 2 vuotta 

 
 
HELIA RD-C tulee saataville jälleenmyyjille toukokuu 2021 hintaan € 550. 

Korkean erotuskyvyn valokuvia on saatavissa webi-sivuilta kohdasta Newsroom. 

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

