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ÚJ HELIA TI+ 

RENDKÍVÜL EGYSZERŰ ÉSZLELÉS 

a legújabb generációs nagy felbontású érzékelőkkel 

 

 

 

Csak úgy maradhat a vadásztechnológiák élvonalában, ha folyamatosan átformálja és fejleszti a 

vadászstratégiáit és -felszereléseit. 

 

 

 

Az új HELIA TI 18+/35+ modellek a legújabb 

generációs nagy felbontású, 12 µm-es VGA-

érzékelőkkel vannak felszerelve, emellett 3-szor 

több képpontot* és 40%-kal nagyobb 

érzékenységet (hőmérséklet-különbségi zajeg-

yenérték <20 mK)* kínálnak. 

 
* a szabványos QVGA-érzékelőkhöz képest 

 

Ez az új technológia egyrészt magas kontrasztarányú képet és páratlan részletfelismerést, másrészt pedig 

különösen nagy látómezőt tesz lehetővé. 
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A két kifinomult, legújabb generációs hőérzékelős képalkotó eszközzel csak a legfontosabb 

dolgokra kell koncentrálnia. A felhasználó számára ez azt jelenti, hogy csak a szükséges 

gombok találhatók az eszközön, kényelmesen elhelyezve. 

 

 

HELIA TI 18+ rendkívül széles, 44 m /100 m-es 

látómezővel 
A kis mértékű, 1- szeres optikai nagyítás és a legkorszerűbb 

technológia rendkívül széles, magas kontrasztarányú, 44 m/100 m-

es látómezőt biztosít a hőforrások gyors észleléséhez. Ideális a 

nagy területek gyors átvizsgálásához és az átfogó kép kialakításához. 

 

 

 

HELIA TI 35+ ultranagy részletességű felbontással 
Az ultramagas minőségű képalkotás, a részletes felbontás és a 2-

szeres optikai nagyítás révén tökéletes a vadállatok és a fontos 

részletek megbízható azonosításához. 

 
 
Csupán két ergonomikusan elhelyezett gomb található a tetején, így intuitív módon kezelhető. Az átlátható, 

mindössze öt alpontból álló menüben külön módosíthatok a beállítások, például a kontraszt, a fényerő, az 

Automaticlight funkció és a kép élessége. A vadászathoz szükséges gyorsbeállításokat, például a 

színmódokat (White Hot, Black Hot, Red Only) és a digitális nagyítást (1x, 2x, 4x, 8x) extra menü 

megnyitása nélkül, közvetlenül ki lehet választani a két gombbal. 

 
A speciálisan kialakított burkolatot az egyszerű, ergonomikus működtetésre és a megfigyelés 

megkönnyítésére tervezték. A burkolat alakja továbbá ösztönösen elősegíti a helyes kezelést, és 

megakadályozza az eszköz elgurulását. Könnyű kézbe fogni, és a vezérlők – a gombok és a gyűrűk – 

tökéletesen vannak elhelyezve. A burkolat ütésálló, vízálló, és akár –20 és +50 Celsius-fok közötti 

szélsőséges hőmérsékleten is használható. 

 
Mindkét eszköz beépített, tölthető lítiumion-akkumulátorral és nagy felbontású 1024x768 képpontos OLED 

kijelzővel rendelkezik az éles, magas kontrasztarányú képekért.   
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Tudjuk, hogy vadászat közben gyakran elengedhetetlen a gyors reakció. A HELIA TI+ 

eszközök ezért másodpercek alatt használatba vehetők. 

 

Az intelligens kijelző egy dőlés- és mozgásérzékelő hatására automatikusan ki- és bekapcsol. Ez az 

„Automaticlight” funkció, amely meggátolja a kijelző zavaró fénykibocsátását, és azonnali, gombnyomás 

nélküli újraaktiválást tesz lehetővé. Ez a funkció az eszközök hatékony energiagazdálkodását is segíti, és 

akár –20 Celsius-fokon is hosszú akkumulátor-üzemidőt tesz lehetővé. 

 
Az alkatrészek és a mellékelt tartozékok minden tekintetben a vadászatra optimalizáltak, és nagyon 

tartósak. A hároméves garancia és a KAHLES-től megszokott magas szolgáltatási színvonal garantálják a 

gyors és hozzáértő segítségnyújtást. 

 

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK 

 Rendkívül egyszerű és intuitív – csupán 2 vezérlőgombbal  

 Magas kontrasztarányú kép és páratlan részletfelismerés 

 Kivételesen nagy, akár 44 m/100 m-es látómező 

 Intelligens, automatikusan ki-/bekapcsoló kijelző dőlés- és mozgásérzékelővel 

 Másodpercek alatt használatba vehető 

 Ütésálló, vízálló, és szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is használható 

 Hosszú akkumulátor-üzemidő – még –20 Celsius-fokon is 

 Ergonomikus, gurulást megakadályozó kialakítás és tökéletesen elhelyezett vezérlők 

 

 

 

Az új HELIA TI+ hőérzékelős képalkotó eszközök jól illeszkednek a HELIA TI termékportfólióba, és májustól 

lehet majd megvásárolni őket a szakkereskedőknél, körülbelül € 3120. 

 

Nagyfelbontású képek a webhelyünkön, a hírek között találhatóak.  

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

 

 

HELIA TI 35+ 18+ 

Tárgylencse 35,0 mm, F1.0 17,5 mm, F1.0 

Szenzof felbontása (pixel) 640x512; 12 µm 

Szenzor tipusa Vanadium oxide uncooled focal plane arrays 

Termikus érzékenység - NETD (mK) <20 

Kijelző felbontása (pixel) 1.024×768 

Kijelző FPS (Hz) 50 

Kijelző tipusa OLED 

Látómező (°) 12,5×10,0 25,0x20,0 

Látómező (m/100m) 22 44 

Látómező (ft/100yds) 66 132 

Látómező látszólagos (°) 25,0x18,7 

Optikai nagyítás 2,0 1,0 

Digitális zoom 1x, 2x, 4x, 8x 

Fókusz Kézi 

Dioptriaállítás (dpt) +4/-4 

Akkumulátor tipusa Tölthető lithium-ion akkumulátor 

Akkumlátoridő (ó) akár 6 

Működési tartomány (°C) -20/+50 

Hossz x Szélesség x Magasság (mm) 198×68×63 

Súly (g) 430 

Vízálló  
Automaticlight  
(automatiku display be-/kikapcsolás)  

Színek White Hot, Black Hot, Red Only 

Garancia 3 év 

Kiegészítők (beleértve) 

Tárgylencsevédő 

Hordszíj gyorskioldóval 

Neopren védő 

USB-C töltőkábel 


