To trykknapper:

Geovid HD-B 42.
Unik teknologisk og
optisk performance.

NYHED

ideel ergonomisk placering – også let at

LED display:
data står klart og er let at læse

bruge for venstre håndet
Åben ergonomisk bro:

ABC® ballistics systems:

helt nydesignet buet form sikrer

for maksimal præcision og

kikkerten kan holdes let og naturligt,

tilpasning – beregner alle

hvilket gør lang observation mere

ballistiske informationer i et

komfortabel

Ballistik på højeste niveau - præcis og individuelt
„ABC® ballistics system“ er et innovativt ballistisk program. Det gør
beregningerne af korrektionsværdierne lettere end nogensinde. Det
ballistiske program behandler alle relevante ballistiske informationer i et
splitsekund. Med blot et enkelt tryk på en knap, giver det den nøjagtige
korrektion af træfpunktet i forhold til din valgte kaliber – perfekt for
enhver jagtform og enhver jagt situation. Ingen anden afstandsmåler
kan tilbyde dette niveau af funktionalitet.

splitsekund

Magnesium hus:
gør kikkerten let, men
hård nok til at klare
barske forhold

MicroSD kort – for maksimal præcision
Utrolig nemt at bruge og funktionen giver store fordele. Beregn den
ballistiske kurve via et onlineprogram på Leicas website: Indtast producentens navn, typen af kugle og riflens kaliber. Dette kan nu gemmes
på det lille microSD hukommelseskort og overføres til din Geovid HD-B.
Du kan nu få dit „kuglefald“ til brug i din riffel og dermed forbedre din
træfning.

Ergonomisk design – for ubesværet observation
Det nydesignede „open bridge“ sætter ny standard for både ergonomi
og design. Hænderne får naturligt fat i kikkertrørene, uden at belaste
håndled. Det giver et godt greb om den ergonomisk „bananformede“
kikkert. Selv ved observation over en længere periode, bliver man ikke
træt, men føler sig komfortabel. Trykknapperne sidder godt og har en
størrelse, så de også kan betjenes med handsker på.
Model: Vejl. udsalgspris:
8x42
kr. 19.599,10x42 kr. 19.995,-

Perger Porro-System:
nyt prisme design giver
meget lyse, høj-kontrast

Enestående optisk
performance:

gengivelser med unik

meget høj kontrast og tydelige

tre-dimensionalitet –
en uovertruffen oplevelse

detaljer, selv under ekstreme
lysforhold; reflektioner elimineres takket være en effektiv
afskærmning mod diffust lys

AquaDura®:
vand-og smudsafvisende overfladebehandling sikrer klarhed og gør

microSD card:

linserne lettere at rengøre

større nøjagtighed takket være individuelle ballistiske data uden ekstra
programmering, blot indsæt og begynd

Afstandsmåling:
kan foretages fra 10 til 1.830 meter

