Luneta Delta Optical
Titanium 6-24x42AO MD
krzyż mildot
DELTA
Cena detaliczna:

1 399,00 zł
Cechy produktu
Marka: Delta Optical
Stan: Nowy
Indeks: 4129
Opis produktu

Luneta Delta Optical Titanium
6-24x42 AO MD MilDot
Luneta Delta Optical Titanium 6-24x42 - luneta z wysoką
przepuszczalnością światła. Dzięki wypełnieniu azotem jest
wodo- i mgłoodporna. Dodatkowo zastosowano
wielowarstwowe powłoki antyodblaskowe co daje ostry i
wyrazisty obraz. Polecana na sztucery typu Varmint oraz
wiatrówki. Minimalna odległość ostrzenia 8 m. Regulacja
paralaksy została umieszczona na obiektywie.
Luneta z krzyżem MilDot.
PRODUKT ORYGINALNY!
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Seria celowników Delta Optical Titanium swoją dużą
popularnością w Europie i na świecie zawdzięcza wysokim
parametrom, wspólnym dla wszystkich produktów z tej serii.
Lunety Delta Optical Titanium to wyjątkowa jakość i precyzja
wykonania. Każdy parametr został dopracowany z myślą o
użytkowniku końcowym. Celowniki z tej serii cechuje wysoka
transmisja światła wynosząca dla całego układu optycznego
lunety około 92% umożliwiająca polowania nawet przy
szczątkowym oświetleniu oraz wysoka odporność
mechaniczna sprawiająca, że może ona wytrzymać odrzut
nawet na broni o dużej mocy.

Luneta posiada zmienne powiększenie 6-24 x oraz średnicę
obiektywu 42 mm oraz jednoczęściowy tubus o średnicy 25,4
mm. Ponadto jak każdy inny model z serii Titanium luneta jest
wypełniony azotem, co sprawia, że jest wodoodporna i
sprawdzi się w każdych warunkach. Warto również dodać, że
wszystkie szklane elementy układu pokryte zostały systemem
powłok antyrefleksyjnych FMC (Fully Multi-Coated). Celownik
został wyposażony w nowoczesny i bardzo popularny krzyż
celowniczy typu Mil-Dot zwany czasem najbardziej
uniwersalną i najlepszą siatką celowniczą.
Transmisja światła jak i wytrzymałość mechaniczna zostały
potwierdzone testami przeprowadzonymi w niemieckim
Instytucie DEVA.
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Dane techniczne:
Seria lunety: Titanium
Symbol u dostawcy: DO-2415
Minimalne powiększenie:6X
Maksymalne powiększenie: 24 x
Średnica obiektywu: 42 mm
Źrenica wyjściowa: 7 - 1,75 mm
Regulacja paralaksy: Regulowany obiektyw (15 m - ∞)
Tubus: 25,4 mm (2 części)
Długość: 355 mm
Waga: 502 g
Wypełnienie azotem: TAK
Odporność na wstrząsy: 6000 J
mgłoodporność: TAK
Typ siatki celowniczej: MilDot
Pozycja siatki: Druga płaszczyzna ogniskowa(SFP)
Podświetlenie siatki: Nie
Zakres regulacji krzyża (Pion/Poziom): 26 MOA
Odległość od oka 95 - 80 mm
Liniowe pole widzenia na 100 m: 5,1 - 1,35 m
Kątowe pole widzenia: 2,9 - 0,77 °
Sprawność zmierzchowa: 15,87 - 31,75
Wodoszczelność: 0,3 kg/cm2
Temperatura pracy: -20 / 71 °C
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Delta Optical to najważniejsza rodzima marka na polskim
rynku sprzętu optycznego. Firma, stworzona przez grupę ludzi
z pasją, po prawie dwóch dekadach osiągnęła sukces jako
producent znakomitej jakości lunet, lornetek, mikroskopów
oraz teleskopów i zdobyła szeroki krąg klientów. Marka Delta
Optical cieszy się uznaniem w Polsce i za granicą.
Zawdzięczamy to wysokiej jakości sprzętu, potwierdzonej
nagrodami branżowymi oraz certyfikatami niemieckiego
instytutu DEVA. Z produktów Delta Optical korzystają
profesjonaliści: ratownicy TOPR, Straż Graniczna, Policja, Straż
Ochrony Kolei, Służba Leśna oraz użytkownicy indywidualni.
Delta Optical jest także uznanym producentem sprzętu dla
szkół, uczelni, instytucji badawczych, przemysłu i służby
zdrowia. Jesteśmy od wielu lat głównym sponsorem Olimpiady
Biologicznej. Dla popularyzacji pasji naukowych Delta Optical
organizuje od 7 lat wyjątkowy na skalę kraju,
Międzynarodowy, Otwarty Zlot Miłośników Astronomii
"AstroShow".
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