
Maakaukoputki | Suurennus: 20-60 | Objektiivin Halkaisija: 
60 mm | Silmäetäisyys: 13,0 | Kuva-Ala: 38 m |Tripod 156cm

General information

Tämä maakaukoputki sopii erinomaisesti vaeltamiseen ja 
metsästykseen. Kotelon kuminen kädensija takaa tukevan 
otteen ja hyvän suojauksen. Dioptrisen korjauksen avulla 
okulaarit voidaan mukauttaa kaikkiin näkökykyihin.

Features

• Maakaukoputken suurennusarvo on 20-60x. 

Suurennusarvo kertoo kuinka moninkertaisesti objektiivi 
suurentaa kohteen. Mitä suurempi arvo, sitä tehokkaampi 
suurennos.

• Objektiivin halkaisija: 60 mm

Tämä luku kertoo kuinka paljon kaukoputken objektiivi 
läpäisee valoa. 
Mitä suurempi objektiivi, sitä enemmän se läpäisee valoa, 
mutta silloin kaukoputki on myös painavampi.

• Kuva-ala 1 000 metrin etäisyydellä on 38 metriä. Näin 
ollen maakaukoputki sopii erinomaisesti paikallaan 
pysyvien kohteiden ja eläimien katseluun.

• Maakaukoputkella näkee parhaiten päiväsaikaan. 
Lähtöpupillin halkaisija on 3 mm

Mitä tummempi ympäristö, sitä suuremmaksi pupilli 
muuttuu. Kun pupilli on suurempi kuin lähtöpupillin 
halkaisija, näkyvyys ei ole yhtä selkeä.
Ihmissilmän pupillin halkaisija voi vaihdella 2 mm:stä 7 
mm:iin. Jos aiot käyttää monokulaaria usein pimeässä, on 
hyvä valita suuri lähtöpupillin halkaisija. 7 mm:n 
objektiivia voi käyttää jopa yöllä. 5 mm sopii 
iltahämärässä ja aamunkoitteessa käytettäväksi. Alle 5 
mm sopii paremmin käytettäväksi päivällä.

• Tämä maakaukoputki sopii silmälasien käyttäjille sen 13 
mm:n silmäetäisyyden ansiosta

Silmäetäisyys on etäisyys okulaarin viimeisestä pinnasta, 
jonka sisällä käyttäjän silmä saa täyden katselukulman. 
Jos silmäetäisyys on vähintään 11 mm, silmälaseja 
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käyttävät näkevät sen läpi ottamatta pois silmälaseja.
Jos silmäetäisyys on alle 11 mm, silmälaseja voi käyttää, 
mutta tällöin katse on tarkennettava maakaukoputken 
objektiivin säätörenkaalla

• Tämän monokulaarin dioptrisen korjauksen avulla 
optinen laite voidaan säätää silmien mukaan. Yhden 
objektiivin säädöllä sen saa säädettyä yhteensopivaksi 
silmien ominaisuuksien perusteella. Se vähentää 
silmärasitusta ja mahdollistaa optimaalisen katselu-, 
syvyys- ja kontrastitarkennuksen.

• Objektiivin väri: sininen

• Suojalaukku toimitetaan mukana

Specifications

Väri: Musta
Materiaali: Alumiini / Kumi
Magnification Range: 20-60 mm
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