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lornetki morskie

18-67000 7x50 DCS

18-67000

Lornetki

Wszystkie modele zawieraj¹
pasek wypornoœciowy

Topas
18-66932 7x50

Binocom / Topas
Lornetka Bresser Binocom DCS to ekskluzywny model lornetki morskiej oraz
niezast¹pione wyposa¿enie ka¿dej jednostki p³ywaj¹cej. Binocom DCS
charakteryzuje siê ponadprzeciêtn¹ trwa³oœci¹, wodoodpornoœci¹ oraz brakiem
potrzeby regulacji ostroœci w zakresie od oko³o kilkunastu metrów do
nieskoñczonoœci. Wype³niony azotem uk³ad optyczny eliminuje zaparowywanie
uk³adu optycznego oraz chroni wewnêtrzne zespo³y przed korozj¹ i szybkich
zu¿yciem.
Wielowarstwowe pow³oki pryzmatów oraz soczewki ze szk³a BaK4 z warstwami typu
FMC gwarantuj¹ wysoki wspó³czynnik transmisji œwiat³a daj¹c jasne, ostre i pe³ne
kontrastu obrazy. 7 krotne powiêkszenie w zestawieniu obiektywami o œrednicy
50mm zapewniaj¹ niewiarygodn¹ jasnoœæ oraz pewne prowadzenie obserwacji
nawet w trudnych warunkach.
Wodoodpornoœæ, wbudowana podzia³ka do okreœlania odleg³oœci, doskona³e
wykoñczenie, atrakcyjny wygl¹d, dopracowana mechanika i ergonomiczny kszta³t
stanowi¹ istotne walory u¿ytkowe tej lornetki.
Zintegrowany, podœwietlany kompas oraz pomiar nachylenia zapewniaj¹, ¿e to nie
tylko lornetka ale tak¿e doskona³y przewodnik.
Du¿a wartoœæ parametru maksymalnej odleg³oœci od oka umo¿liwiaj¹ jej wygodne
u¿ytkowanie dla osób nosz¹cych okulary. Szeroki zakres korekcji dioptrycznej
okularów umo¿liwia indywidualne dostosowanie ich uk³adu optycznego do wad
wzroku.

Art. No.

Powiêkszenie

Obiektyw Ø

Typ

Pow³oka

Pow³oka (kolor)

Topas to wodoodporna l ornetka B res s er
zaprojektowana z myœl¹ o wymagaj¹cych
u¿ytkownikach do korzystania w ekstremalnych
warunkach.
Wyposa¿one w powleczone wielowarstwowo
pryzmaty oraz soczewki ze szk³a BaK4 z warstwami
typu FMC gwarantuj¹ wysoki wspó³czynnik transmisji
œwiat³a daj¹c jasne, ostre i pe³ne kontrastu obrazy.
Wodoodpornoœæ, wype³nienie azotem, wbudowana
podzia³ka do okreœlania odleg³oœci, doskona³e
wykoñczenie, atrakcyjny wygl¹d, dopracowana
mechanika i ergonomiczny kszta³t stanowi¹ istotne
walory u¿ytkowe tej lornetki. Zintegrowany,
podœwietlany kompas zapewnia, ¿e to nie tylko
lornetka ale tak¿e doskona³y przewodnik.
Du¿a wartoœæ parametru maksymalnej odleg³oœci od
oka umo¿liwiaj¹ jej wygodne u¿ytkowanie dla osób
nosz¹cych okulary.
Szeroki zakres korekcji dioptrycznej okularów
umo¿liwia indywidualne dostosowanie ich uk³adu
optycznego do wad wzroku.
Jasnoœæ

FOV (1000m)

Wymiary (mm)

Waga

18-67000

7x

50

Porro

FMC

51.02

131

207x202x65

1159 g

18-66932

7x

50

Porro

MC

27.56

116

195x197x80

1185 g

18-66815
18-66860

Nautic
18-66815 7x50

Lornetki

Nautic mono
18-66860 8x42

Nautic mono
18-66861 8x25

Nautic
Nautic 8x25 to porêczny monookular
obserwacyjny i nawigacyjny dedykowany do
zastosowania na pojazdach p³ywaj¹cych oraz w
przypadku z³ej pogody.
Urz¹dzenie posiada azotowe wype³nienie w celu
uzyskania wodoodpornoœci i przeciwdzia³ania
wewnêtrznym zamgleniom powierzchni
optycznych.
Obudowa wykonana jest z gumy profilowanej do
chwytu jednorêcznego.
System optyczny mono okularu Nautic 8x25
zapewnia ostre kontrastowe obrazy, a wszystkie
soczewki wykonano z wysokiej jakoœci szk³a BaK-4
i pokryto wielowarstwowymi pow³okami
optycznymi FMC, dla uzyskania wysokiej
sprawnoœci optycznej.
Przy okularze obserwacyjnym zastosowano
wysuwan¹ muszê oczn¹, co pozwala
u¿ytkownikom nosz¹cym okulary na wygodne
prowadzenie obserwacji.
Art. No.

Powiêkszenie

Obiektyw Ø

Typ

Monookular Nautic 8x42 z kompasem jest
œwietnym instrumentem optycznym
s³u¿¹cym do obserwacji prowadzonych na
morzu, rzekach i jeziorach.
Posiada azotowe wype³nienie
przeciwdzia³aj¹ce zamgleniom, oraz
zapewniaj¹ce wodoodpornoœæ uk³adu
optycznego. Ergonomiczna gumowa
obudowa oferuje u¿ytkownikowi solidny
chwyt, a pasek na d³oñ znacznie u³atwia
u¿ytkowanie.
Zastosowane pow³oki FMC na elementach
optycznych umo¿liwiaj¹ uzyskiwanie
ostrych i jasnych obrazów nawet w
trudnych warunkach pogodowych.
Dodatkowo w polu widzenia obserwatora
umieszczono siatkê dalmierza i kompas,

Pow³oka

Pow³oka (kolor)

Jasnoœæ

Nautic 7x50 to porropryzmatyczna
lornetka dedykowana do stosowania
na morzu. 7x powiêkszenie umo¿liwia
pewne trzymanie jej bez drgañ obrazu
nawet w warunkach morskich. Du¿e,
50mm soczewki obiektywu pokryte
warstwami MC zapewniaj¹ jasne i
pe³ne kontrastu obrazy nawet w
warunkach nie najlepszej widocznoœci.
Wodoodporny, nape³niony azotem i
pokryty odporn¹ zbrojon¹ gum¹
korpus lornetki zapewnia trwa³oœæ
nawet podczas intensywnego
u¿ytkowania.
Wbudowany kompas umo¿liwia
szybkie orientowanie siê w po³o¿eniu.
Podzia³ka w lewym okularze pozwala
na pomiar odleg³oœci.

FOV (1000m)

Wymiary (mm)

Waga

18-66815

7x

50

Porro

MC

51.02

124

147x207x75

856 g

18-66860

8x

42

Porro

FMC

27.56

123

140x165x70

340 g

18-66861

8x

25

Roof

FMC

9.76

122

113x37x50

164 g

14-40842 8x42
14-41042 10x42

Lornetki

Corvette
14-60750 7x50
14-61050 10x50

Corvette
Seria Corvette obejmuje lornetki dachopryzmatyczne i porropryzmatyczne. Bez wzglêdu na budowê
zapewniaj¹ one wysokiej rozdzielczoœci, ostre i pe³ne kontrastu obrazy.
Precyzyjny uk³ad mechaniczny w po³¹czeniu z doskona³¹ optyk¹ ze szk³a BaK4 pokryt¹ warstwami
FMC zapewnia, ¿e lornetki zosta³y dobrze ocenione nawet przez wymagaj¹cych obserwatorów. Du¿y
odstêp Ÿrenicy wyjœciowej w po³¹czeniu z wykrêcanym mechanizmem muszli zapewnia komfort
prowadzenia obserwacji, tak¿e dla osób nosz¹cych okulary.
Lornetki Corvette zapewniaj¹ bardzo jasne obrazy.
Corvette to nie tylko lornetki morskie. Doskonale nadaj¹ siê tak¿e do obserwacji przyrody i ptaków,
obserwacji w trudnych warunkach oœwietleniowych oraz do obserwacji astronomicznych.
Wodoodpornoœæ oraz 10 letnia gwarancja producenta zapewniaj¹ ponadprzeciêtn¹ odpornoœæ i
trwa³oœæ w trudnych warunkach obserwacyjnych.
Art. No.

Powiêkszenie

Obiektyw Ø

Typ

Pow³oka

Roof

FMC

14-40842

8x

42

14-41042

10x

42

Roof

14-60750

7x

50

Porro

14-61050

10x

50

Porro

Pow³oka (kolor)

Jasnoœæ

FOV (1000m)

Wymiary (mm)

Waga

27.56

105

150x130x48

620 g

FMC

17.64

105

150x130x48

610 g

FMC

51.02

119

177x194x63

996 g

FMC

25.00

114

170x194x63

980 g

