LEADER WR
Super Vision
8×50 DCF/ SMC-WRC
DUAL FOCUS
ostření a doostřování jedním ovládacím prvkem – německý patent

WATER RESISTANT COATING
vodoodpudivá povrchová vrstva čoček

WATER PROOF
voděodolná konstrukce

Jeden ovládací prvek umožňuje:
t zaostření (spodní poloha)
t doostření pravého okuláru
(vrchní poloha)

www.fomei.com
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DCF/DF centrální ostření jedním ovládacím prvkem
WR/SMC vodoodpudivá vícenásobná povrchová vrstva čoček
voděodolnost do 1m / 30 minut
nárazuvdornost do 1,5 m
pracovní teplota –10 °C ~ +60 °C

zvětšení

Dalekohled pro nejnáročnější uživatele
vhodný pro lov, sport i turistiku. Konstrukce těla dalekohledu zajišťuje voděodolnost optiky proti dešti a ponoření do
vody. Plnění suchým dusíkem zabraňuje
orosení vnitřní strany optiky při náhlé
změně teploty. Povrchová úprava čoček
Water Resistant Coating zvyšuje pozorovací komfort. Tato speciální úprava odpuzuje vodu a zabraňuje zachycení nečistot
na skle optiky. To je zvláště důležité při
náročném loveckém pozorování.
Pro ostření je použita mechanika DUAL
FOCUS, kde ostření i dioptrická korekce
jsou osazeny na jeden ovládací prvek, který
se snadno ovládá a zajišťuje. To zabraňuje
samovolnému přeostření dalekohledu.
Dalekohled je vybaven bohatým příslušenstvím: pouzdro, popruh, čisticí hadřík.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

MODEL

CHARAKTERISTIKA

800 ano

OY2702

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Jako doplněk pro tento dalekohled lze zakoupit: mini-stativ, adaptér pro DSLR, stativ
adaptér, adaptér na sklo automobilu, stativ, AirCell popruh.

Pomocí adaptéru je možné dalekohled
připevnit na DSLR fotoaparáty značek
Canon, Nikon a Sony.

Adaptér stativ
na okno automobilu
OY9204
Stativ Alumin
PRO 2000
FY7227

Adaptér pro DSLR
OY9004
Kovový stativový adaptér
pro DCF dalekohledy

Redukce Nikon

OY9203

OY9005
Redukce Canon
OY9006
Redukce Sony
OY9007
Profi 1 line Shockproof
– ramenní popruh s 1 řadou AirCell buněk
FY9946
Profi 2 line Shockproof
– ramenní popruh s 2 řadami AirCell buněk
FY9945
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