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NOWA HELIA TI 

RADYKALNIE ŁATWE WYKRYWANIE 

 

 

 

Aby trzymać rękę na pulsie technologii łowieckich, trzeba stale się dostosowywać i rozwijać zarówno strategie 

łowieckie, jak i sprzęt. Rozwój i konstrukcja nowych produktów termowizyjnych HELIA rozpoczęła się w 2020 

roku. W tym czasie technologia rozwinęła się do poziomu, który spełniał wysokie wymagania KAHLES. 

Prezentujemy teraz produkt zaprojektowany z myślą o bezkompromisowo prostym i szybkim wykrywaniu w 

dzień i w nocy: 

 

 

HELIA TI 25 – szybkie wykrywanie z szerokim polem widzenia 

Duże pole widzenia 26 m/100 m umożliwia szybkie wykrywanie zwierzyny lub 

źródeł ciepła. Doskonale nadaje się do przeszukiwania dużych obszarów i 

pozyskiwania ogólnego obrazu sytuacji. 

 

 

HELIA TI 35 – niezawodna identyfikacja z wysoką ostrością szczegółów 

 Dzięki wysokiej jakości obrazowania i rozdzielczości szczegółów, urządzenie to 

jest idealne do niezawodnej identyfikacji zwierzyny lub źródeł ciepła w polu 

widzenia 19 m/100 m. 

 
 
Nowe urządzenia termowizyjne HELIA TI (25/35 mm) łączą w sobie najnowocześniejszą technologię 

termowizyjną oraz funkcje zaprojektowane specjalnie do polowań. Stanowią one radykalne połączenie 

intuicyjnej, łatwej obsługi i doskonałych parametrów obrazowania. Dla użytkownika oznacza to, że nie ma tu 

ani jednego przycisku za dużo, a wszystkie są we właściwym miejscu. Dwa zaawansowane produkty, które 

pomagają użytkownikom skoncentrować się na tym, co absolutnie najważniejsze. 

 
Specjalna konstrukcja obudowy została opracowana tak, aby umożliwić łatwą, ergonomiczną obsługę i 

bezproblemową obserwację. Dodatkowo kształt obudowy intuicyjnie wspomaga prawidłowe trzymanie 

urządzenia. Ponadto urządzenia te charakteryzują się kształtem uniemożliwiającym odtoczenie się, łatwym do 

chwytania pokryciem oraz doskonale rozmieszczonymi elementami obsługi, takimi jak przyciski i pokrętła 

regulacyjne. Obudowa jest odporna na upadki, wodoodporna i wytrzymała nawet w ekstremalnych 

temperaturach od -20 do +50 stopni Celsjusza.  
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Jedynie dwa, ergonomicznie umieszczone na górze przyciski umożliwiają idealną, intuicyjną  

obsługę. Bardzo przejrzyste menu z zaledwie pięcioma podpunktami pozwala na indywidualną regulację 

ustawień, takich jak kontrast, jasność, Automaticlight i kalibracja ostrości obrazu. Szybkie ustawienia istotne 

dla polowań, takie jak tryby kolorów (White Hot, Black Hot, Red Only) oraz zoom cyfrowy (1x, 2x, 4x) można 

wybrać bezpośrednio za pomocą dwóch przycisków, bez konieczności otwierania menu. 

 
Urządzenia mają powiększenia optyczne: 2,3 (TI 35) i 1,7 (TI 25), wyświetlacze OLED o wysokiej 

rozdzielczości dla większej szczegółowości obrazu oraz wbudowane akumulatory litowo-jonowe. 

 

Wiemy, że podczas polowania liczy się szybkość reakcji. Dlatego urządzenia HELIA TI są gotowe do pracy 

już po dwóch sekundach od włączenia/aktywacji. 

 
Inteligentny wyświetlacz wykorzystuje czujnik nachylenia i ruchu do automatycznego włączania i wyłączania, 
co pozwala uniknąć rozpraszającego światła z wyświetlacza i umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie 
bez konieczności naciskania przycisku. Funkcja ta przyczynia się również do efektywnego zarządzania energią 
urządzeń, pozwalając na bardzo długi czas pracy baterii, nawet do 8 godzin. 
 
Wszystkie zastosowane komponenty, jak również akcesoria zawarte w zestawie są radykalnie 

zoptymalizowane pod kątem polowań i bardzo wytrzymałe. Trzyletnia gwarancja oraz wysokie standardy 

serwisowe firmy KAHLES zapewniają w razie potrzeby szybką i kompetentną pomoc. 

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU 

 Radykalna prostota i intuicyjność – obsługa tylko dwoma przyciskami 

 Doskonała jakość obrazu z wysoką ostrością szczegółów 

 Gotowość do pracy już w 2 sekundy 

 Inteligentne automatyczne włączanie/wyłączanie wyświetlacza z czujnikiem nachylenia i ruchu 

 Odporność na upadki, wodoodporność i wytrzymałość w ekstremalnych temperaturach 

 Bardzo długi czas pracy baterii – nawet przy -20°C 

 Ergonomiczna konstrukcja, dzięki której urządzenie się nie odtoczy, i doskonale rozmieszczone elementy 

obsługi 

 

Nowe produkty termowizyjne HELIA będą dostępne w sklepach od grudnia 2021 r. w cenie detalicznej  

€ 2250 (TI 25) i € 2560 (TI 35). 

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

https://www.kahles.at/en/news/hunt
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DANE TECHNICZNE 

 

 
TI 35 TI 25 

Obiektyw 35 mm, F1.0 25 mm, F1.0 

Rozdzielczość czujnika (piksele) 384×288; 17 μm 384×288; 17 μm 

Typ czujnika Niechłodzone płaskie matryce 
ogniskowe z tlenku wanadu 

Niechłodzone płaskie matryce 
ogniskowe z tlenku wanadu 

Czułość cieplna – NETD (mK) <35 <35 

Rozdzielczość wyświetlacza (piksele) 1024×768 1024×768 

Częstotliwość klatek wyświetlacza 
(Hz) 

50 50 

Typ wyświetlacza OLED OLED 

Pole widzenia (°) 10.66×8.00 14.88×11.19 

Pole widzenia (m/100 m) 19 26 

Pole widzenia (stóp/100 jardów) 56 78 

Pozorne pole widzenia (°) 25x18.7 25x18.7 

Powiększenie optyczne 2.3 1.7 

Zoom cyfrowy 1×, 2×, 4× 1×, 2×, 4× 

Typ baterii Akumulator litowo-jonowy do 
wielokrotnego ładowania 

Akumulator litowo-jonowy do 
wielokrotnego ładowania 

Czas pracy baterii do 8 h do 8 h 

Zakres temperatur działania (°C) -20 / +50 -20 / +50 
Długość x szerokość x wysokość (mm) 198 × 68 × 63 198 × 68 × 63 
Waga (g) 430 430 
Wodoodporność   
Ogniskowanie Ręczne Ręczne 
Czas uruchomienia (s) 2 2 
Automatyczne włączanie/wyłączanie 
wyświetlacza 

  

Tryby koloru White Hot, Black Hot, Red Only White Hot, Black Hot, Red Only 
Gwarancja 3 lata 3 lata 

Akcesoria (w zestawie) 

Osłona obiektywu 

Pasek do przenoszenia z szybko rozłączanym mocowaniem 

Etui ochronne z neoprenu 

Kabel do ładowania USB-C 


