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Binoculaire kijkers

Verrekijker Homeij Optics Compact
8×25
Verrekijker Homeij Optics Compact haalt de werkelijkheid
dichterbij. Deze verrekijker is namelijk zeer geschikt voor:
vogelspotting, sportevenementen, theater, concert, op reis en
outdoor activiteiten. Voor een actief buitenmens is deze kijker
onmisbaar! Door de lage focusafstand stelt u met gemak
scherp op de 'kleine' natuur, zoals insecten en vlinders. Bevat
ook centrale scherpstelling (focus) en ﬁjne dioptrie-instelling
voor rechteroog bovenop de verrekijker. De lens van deze
verrekijker is blauw gecoat, waardoor u minder last heeft van
overtollig lichtinval. De binoculaire kijker 8x25 weegt maar 335
gram en is daarom makkelijk mee te nemen in elke tas of
rugzak. Deze verrekijker Homeij Optics Compact beschikt tot
slot over professionele techniek. Tevens heeft u 5 jaar
fabrieksgarantie op eventuele materiaal- en fabricagefouten.
Klachten ten gevolge van onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud
of normale slijtage vallen niet onder deze garantie.
Speciﬁcaties: » Vergrotingsfactor: 8x; » Objectievendiameter:
25 mm; » Uittreepupillendiameter: 3.1 mm; » Gezichtsveld op
1 km afstand: 113 meter; » Lenzen: dubbele coating blauw; »
Prisma’s: dakkant, compact, BAK7; » Centrale scherpstelling en
ﬁjne dioptrie-instelling voor rechteroog; » Behuizing: zwart
rubber gecoat; » Gewicht: 335 gram. Inhoud: » Verrekijker; »
Kunstlederen etui; » Reinigingsdoekje; » Halskoord; »
Gebruiksinstructie en garantieverklaring.
Vergroting
8

Kleur
black

Artikelnummer
501110

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Binoculaire kijkers
Eschenbach MaxDetail bril
Deze Eschenbach MaxDetail bril is geschikt voor objecten op
korte afstand. De bril is scherp te stellen tot 40 cm. De lenzen
zijn onafhankelijk per oog in te stellen en de pupilafstand is
60-68 mm. De veren zijn makkelijk aanpasbaar (buigen zonder
te verwarmen). Deze Eschenbach MaxDetail bril wordt geleverd
inclusief opberg-etui van hardschuim. Speciﬁcaties: »
dioptriecompensatie: 3.0 dioptrie, cilindercorrectie is niet
mogelijk; » gewicht: 49 gram.
Vergroting
2

Dioptrie
3

Artikelnummer
162451

Prijs
€

Eschenbach MaxDetail bril met led
Deze Eschenbach MaxDetail bril met led is geschikt voor
objecten op korte afstand. De lenzen zijn onafhankelijk per oog
in te stellen, en zijn scherp te stellen tot 40 cm. De verlichting
is nagenoeg constant tijdens de hele brandduur. De branduren
zijn circa 8u in normale stand en 14u in eco stand.
Speciﬁcaties: » dioptriecompensatie: 3.0 dioptrie,
cilindercorrectie is niet mogelijk; » gewicht: 49 gram; »
levering inclusief opbergetui van hardschuim; »
verlichtingssterkte: 3200 lux op 25 cm en 1200 lux op 40 cm; »
makkelijk aanpasbare veren (buigen zonder te verwarmen); »
pupilafstand: 60 tot 68 mm.
Vergroting
2

Dioptrie
3

Artikelnummer
162452

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
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Binoculaire kijkers
Eschenbach MaxEvent bril
U bezoekt een concert, theater of musical en u zit te ver weg
om het gebeuren op het podium goed te kunnen volgen? Met
deze Eschenbach MaxEvent bril vergroot u uw individuele
kijkbeleving en komt u dichter bij de voorstelling (vergroting
2x). Deze MaxEvent bril is ook geschikt voor brildragers
doordat rechts en links onafhankelijk van elkaar instelbare
dioptriecompensatie mogelijk is. De veren zijn makkelijk
aanpasbaar, en zijn te buigen zonder te verwarmen. » gewicht:
49 gram; » pupilafstand: 60 tot 68 mm; » verspiegelde
objectief lenzen; » dioptriecompensatie: ca. -2.75 t/m 3.75
dioptrie, cilindercorrectie is niet mogelijk; » levering inclusief
opbergetui van hardschuim.
Vergroting
2

Dioptrie
3

Artikelnummer
16243

Prijs
€

Eschenbach MaxTV bril
Wilt u uw televisie twee keer zo groot maken? Wilt u
ontspannen televisiekijken, in plaats van uw ogen dicht te
knijpen? Probeer dan deze Eschenbach MaxTV bril: een lichte
en modern ontworpen, vergrotende kijker! Deze bril is geschikt
voor objecten op middellange afstand. De veren zijn makkelijk
aanpasbaar, en zijn te buigen zonder te verwarmen. Deze
kijker kunt u voor zowel het rechteroog als het linkeroog
onafhankelijk van elkaar scherpstellen. » gewicht: 49 gram; »
pupilafstand: 60 tot 68 mm; » scherp te stellen vanaf 1,5 tot 3
meter; » dioptriecompensatie: 3.0 dioptrie, cilindercorrectie is
niet mogelijk; » levering inclusief opbergetui van hardschuim.
Vergroting
2

Dioptrie
3

Artikelnummer
162411

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
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Binoculaire kijkers
Eschenbach Viva kijker
Met zijn zesvoudige vergroting is deze toneelkijker de ideale
oplossing voor theaterbezoek en bezoeken van grotere megaevenementen, zoals bijvoorbeeld open-air concerten, maar ook
gewoon handig voor onderweg. Deze lichtgewicht kijker is zeer
compact en praktisch. » gezichtsveldbreedte op een afstand
van 1000 meter is 157 meter; » pupilafstand: 57 tot 72 mm; »
gewicht: 100 gram; » levering inclusief kunstlederen etui en
draagkoord.
Doorsnede
6-x-15

Artikelnummer
84160615

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€

