LEADER WR DALEKOHLEDY
/ BINOCULARS
Voděodolnost
- Konstrukce těla dalekohledu
zajišťuje voděodolnost optiky proti
dešti a ponoření do vody (1m / 30 min)

Waterproof
-	Construction of binocular
ensures waterproof and dustproof

Komfortní ostření
- Ostření a dioptrická korekce
v jednom ovládacím prvku

Comfortable focusing
-	Focusing and dioptric correction
in one control unit

Ergonomie
- Odlišná konstrukce dalekohledu
umožňuje pohodlné držení dalekohledu
díky mezeře v těle dalekohledu

Ergonomy
- Construction of binoculars allows
comfortable using

OY2702 8x50 Leader WR
OY2703 10x50 Leader WR

LEADER WR DALEKOHLEDY
/ BINOCULARS
Model

8x50

10x50

8

10

50 mm

50 mm

Zorný úhel / View angle

5,6 °

5,3 °

Zorné pole v 1000m / Field of view at 1000m

98 m

93 m

Minimální ostřicí vzdálenost / Min. focusing distance

3,5 m

3,5 m

39

25

6,25 mm

5 mm

BaK4

BaK4

SMC WR

SMC WR

Dioptrická korekce / Diopter range

± 4 dpt

± 4 dpt

Stativový závit / Tripod thread

Ano/Yes

Ano/Yes

Šířka / Width

140 mm

135 mm

Délka / Lenght

170 mm

165 mm

740 g

760 g

OY2702

OY2703

Zvětšení / Magnification
Průměr objektivu / Lens diameter

Relativní světelnost / Relative lens speed
Optický výstup / Optical output
Sklo hranolu / Prism glass
Úprava čoček / Lens coating

Hmotnost / Weight
Objednací kód / Supply no.

Mezi hlavní výhody dalekohledu Leader WR patří vysoká světelnost, tělo plněné suchým dusíkem a speciální
konstrukce poskytující komfortní držení a ovládání ostření. Jako doplněk pro tento dalekohled lze zakoupit adaptér
DSLR pro značky Canon, Nikon a Sony.
The main advantages of binoculars Leader WR include high brightness, body filled with dry nitrogen. The special
design provides a comfortable grip and focusing control. You can also combine the binoculars with cameras by
DSLR adapter (Canon, Nikon, Sony).
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