
TÁVCSÖVEK
 VÁLASZTÉK

Fedezze fel az Olympus távcsövek kiemelkedő 
teljesítményét
Tudja meg, miért az Olympus távcsövek jelentik az Ön számára a 
legjobb választást.

Tapasztalat és sokoldalúság
A kiváló minőségű alkatrészek és az Olympus szakértelme 

a különleges pillanatok minden részletében szemet 
gyönyörködtető megjelenítését teszik lehetővé. Távcsöveink 
széles választéka sokféle tevékenységhez kínál tökéletes 
megoldást. Megbízható társként számíthatunk rájuk 

természetjárás, kül- és beltéri sportok, városi barangolások 
és kulturális események megtekintése közben is. Könnyű 

használhatóságuk és intelligens, ergonomikus kialakításuk a legmagasabb fokú 
kényelmet és sokoldalúságot biztosítja. Por- és vízálló modelljeink gondtalan 
használhatóságot biztosítanak igazán mostoha körülmények esetén is. 

Optikai teljesítmény
A páratlan képélesség, kontraszt és fényérzékenység 

szempontjából a legfontosabb tényező a prizmák és 
a lencsék minősége. Az Olympus az optikai eszközök 
és technológia területén közel 100 éves tapasztalattal 
rendelkezik – lencséi minden tekintetben az optikai 

precizitás szinonimájának tekinthetők. Az Olympus 
távcsövekbe épített lencsék és prizmák jellemzően egy- 

vagy többrétegű bevonattal rendelkeznek. Ez a bevonattechnológia véd a 
fényvisszaverődés által okozott élesség- és fényvesztés ellen. 

Garantált minőség
Az Olympus minden esetben kiváló minőséget garantál. 

A prémium minőségű optikai anyagok és komponensek 
évtizedes megbízhatóságot és hibamentes működést 
szavatolnak – ezért az Olympus távcsöveihez egész 
Európában kiemelkedő garanciaidőt biztosítunk. 

Az Olympus-sztenderd
A legtöbb Olympus távcsövet nagy szemtávolság és állítható 

szemkagylók jellemzik, így a teljes látómező szemüveggel is 
maradéktalanul élvezhető. A szemüveg nélküli, maximális 
kényelmet nyújtó használat érdekében a távcsövek 
dioptriaállítási lehetőséggel is rendelkeznek. Az Olympus 

távcsövek tartozéka a tok, a nyakpánt és a lencsevédő.

MODELL
10x42 

PRO
8x42  
PRO

12x50 
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10x42 
EXPS I

8x42 
EXPS I

8x40 S 10x50 S 8-16x40 S 10-30x25 
ZOOM  

PC I

8-16x25 
ZOOM  

PC I

10x25 
WP II

8x25  
WP II

10x21 
DPC I

8x21 
DPC I

10x21  
RC II WP

8x21  
RC II WP

10x21  
RC II

8x21  
RC II

Nagyítás 10x 8x 12x 10x 8x 8x 10x 8-16x 10-30x 8-16x 10x 8x 10x 8x 10x 8x 10x 8x

Objektívlencse 
átmérője (mm) 42 42 50 42 42 40 50 40 25 25 25 25 21 21 21 21 21 21

Kilépő pupilla (mm) 4,2 5,3 4,2 4,2 5,3 5,0 5,0 5,0-2,5 2,5-0,8 3,1-0,8 2,5 3,1 2,1 2,6 2,1 2,6 2,1 2,6

Relatív fényerő 17,6 27,6 17,0 18,0 28,0 25,0 25,0 25,0-6,3 6,3-0,7 9,8-2,4 6,3 9,8 4,4 6,9 4,4 6,8 4,4 6,8

Tényleges látószög 6,2° 7,5° 4,6° 5,5° 6,5° 8,2° 6,5° 5,0°-3,4° 3,2°-1,9° 4,5°-2,9° 6,5° 6,2° 5,0° 6,4° 5,1° 6,3° 5,1° 6,3°

Látószög 
1000 m-nél (m) 108 131 80 96 114 143 113 87-59 56-33 79-51 114 108 97 112 89 110 89 110

Látszólagos látószög 56,9° 55,3° 55,2° 55,0° 52,0° 59,7° 59,2° 38,5°-50,8° 32,0°-57,0° 36,0°-46,4° 65° 49,5° 50,0° 51,2° 51° 50,4 50,0° 49,6°

Legkisebb 
fókusztávolság (m) 1,5 1,5 6 4 4 4 6 10 5 5 1,5 1,5 2,5 2,2 3 3 3 3

Szemtávolság (mm) 16 18 18 18 18 12 12 10-12 15–8 15–12 12 15 11 11 10 12 9,5 11,5

Állítható szemkagyló • • • • • • • • • • • • • • • •

Dioptriakorrekció >± 2 m-1 >± 2 m-1 >± 2m-1 >± 2m-1 >± 1m-1 >± 2 m-1 >± 2 m-1 >± 2 m-1 >± 2 m-1 >± 2 m-1

Szemtávolság beállítási 
tartománya (mm) 56-70 60-70 60-70 60-70 60-70 58-70 35-73 60-70 37-72 37-72

Tömeg (g) 665 670 910 785 780 715 855 795 315 315 270 260 170 170 215 215 185 185

Szélesség (mm) 131 131 192 187 187 183 192 183 114 114 114 114 107 107 107 107 106 106

Magasság (mm) 140 140 163 130 130 142 178 154 111 111 115 115 82 82 88 88 88 88

Mélység (mm) 53 53 62 57 57 60 64 60 48 48 45 45 41 41 38 38 38 38

Típus Tetőél Porro Porro Porro Tetőél Porro Tetőél Tetőél

BaK-4 • • • • • • • • •
Valamennyi lencsén 

többrétegű bevonat1 • • • • •

Többrétegű bevonat2 • • • • • • • •
Valamennyi lencsén 

bevonat3 • • • • •

Fáziskorrekciós bevonat4 • •

ZERO bevonat5 • •

ED-lencse • • • •

UV-védelem • • • • • • • • • • • •

Vízállóság • • • • • •

Zoom • • •

Nagylátószögű • • •

Gumiburkolat • • • • • • • • • • • •

PROFESSZIONÁLIS 
FELHASZNÁLÁSHOZ STANDARD KOMPAKT

OLYMPUS | MINŐSÉG

A távcsövekkel kapcsolatos fogalmak magyarázata
A távcső megvásárlása előtt érdemes megismerkedni a legalapvetőbb 
technikai kifejezésekkel, hogy az igényeknek leginkább megfelelő 
modell kiválasztása már gyerekjáték legyen

Nagyítás
A nagyítás mértékét jelző szám a távcsövön keresztül 

megfigyelt tárgy nagyságát mutatja. A 8x nagyítás például 
azt jelenti, hogy a 800 m távolságra lévő tárgy úgy látszik, 
mintha csak 100 méterre lenne. A 8x-10x nagyítás egyszerűbb 
megfigyelésekhez, kültéri és beltéri tevékenységekhez 

ideális. Az ennél nagyobb nagyításhoz nagyon stabil kéz, vagy 
valamilyen fix támasz, esetleg állvány szükséges.

Objektívlencse átmérője
Az objektívlencse átmérője, a prizma minősége és a lencse 

bevonata együttesen határozza meg a képalkotáshoz 
szükséges fény mennyiségét. Nappali használatra  
21–25 mm átmérőjú lencse javasolt, de gyenge 
fényviszonyok között a 35–50 mm-es átmérő sokkal 

jobb teljesítményt nyújt.

Látómező
A valós látómező a látómező fokokban megadott mérete, 

és azt mutatja, hogy a megfigyelési ponttól számított 
1000 méteres távolságban mekkora a látható terület 
nagysága. A látómezőt néha szélességben, például 
méterben adják meg.

Kilépő pupilla
A kilépő pupilla a szemkagylón át látható fénysugár átmérője. 

Kiszámításához az objektívlencse átmérőjét el kell osztani 
a nagyítás mértékével. Minél nagyobb átmérőjű a kilépő 
pupilla, annál nagyobb a látható kép fényereje. 

Nappali használathoz elegendő a 2–3 mm-es kilépő pupilla, ha azonban 
gyengébb a fény, 5–7 mm-es kilépő pupilla használata javasolt; pl. 8x42 távcső 
esetében 42/8 = 5,3 mm.

Fényerő
A fényerő relatív érték, amelyet a kilépő pupilla átmérőjét 

négyzetre emelve kapunk meg. A relatíve nagyobb fényerő 
világosabb képeket eredményez. Ez az állítás azonban nem 
mindig helytálló, hiszen a szembe jutó fény mennyisége a 
pupilla tényleges átmérőjétől függ, amely világos és sötét 

környezetben eltérő.

A távcsövek típusmegjelöléseiben szereplő számok 
és betűk értelmezése

A modellnévben az adott típus legfontosabb 
paraméterei szerepelnek. Példa: a 10x42 PRO 

megjelölés azt jelenti, hogy a típus 10x nagyításra 
alkalmas, az objektívlencse átmérője pedig 42 mm. 
A kilépő pupilla méretének meghatározásához 
használt képlet: 42/10 = 4,2 mm.

Szemtávolság
A szemtávolság a szemkagylóban lévő lencsék és a szem 

között mérhető távolság. A nagy szemtávolság kényelmes 
használhatóságot biztosít, anélkül, hogy a képen fekete 
foltok jelennének meg. Az elégtelen szemtávolság miatt 
csökken a látómező mérete. Szemüveggel legalább 14 mm 

szemtávolság ajánlott.

Prizmatípusok

Porro prizma
A nagyméretű lencsék tűéles, kiváló minőségű, fényes 
képet garantálnak, jól érzékelhető mélységélességgel.

Tetőél prizma
A fénysugarak közvetlenül a szemkagylóra fókuszálódnak. 
Az ilyen típusú távcsövek könnyebbek és kisebbek is.

1  Valamennyi lencsén többrétegű bevonat: az 
összes lencse többrétegű bevonattal készül

2  Többrétegű: egy lencsén többrétegű bevonat, a többi lencsén egyrétegű 
bevonat található

3 Teljes bevonattal: mindkét lencse egyrétegű bevonattal készül 4 Fáziskorrekciós bevonat: a fénysugarak fáziseltéréseinek korrekciója. Jobb kontraszt és felbontás 5  ZERO bevonat: a becsillanást hatékonyan csökkentő optikai 
bevonat

TÁVCSÖVEK | ALAPFOGALMAK TÁVCSÖVEK | ALAPFOGALMAK



Akár 30x nagyítás

ZOOM PC I SOROZAT
városnézéshez és sportesemények 
megtekintéséhez

 � Nagy zoom-teljesítmény
 � Kompakt és könnyű kialakítása miatt kényelmesen hordozható
 �  Többrétegű bevonattal ellátott lencsék a maximális fényerő és kontraszt 

érdekében

WP II SOROZAT
a szabadtéri kalandok kedvelőinek

 �  A vízállóság, páramentesség és porállóság érdekében nitrogénnel 
töltött ház

 � Kompakt és könnyű
 � Szemet gyönyörködtető outdoor-stílus, attraktív színvariációkkal
 �  Kiváló minőségű BaK-4 prizma a fényes és éles kép érdekében

8-16x25 Zoom PC I

10-30x25 Zoom PC I

RC II SOROZAT
a könnyed, vidám stílus rajongóinak

 � Zsebben hordható távcsövek mindennapi használatra
 � Divatos megjelenés és különleges színvariációk
 �  Tükröződésmentesítő lencsebevonat a becsillanás 

kockázatának csökkentésére

8x21 RC II
Magenta

Gyöngyházfehér
Pezsgőszínű

10x21 RC II
Fekete

TÁVCSÖVEK | 
VÁLASZTÉK

Az Olympus nagy választékban kínál távcsöveket különféle felhasználási 
területekre. A kulturális eseményekre ajánlott, zsebméretű távcsöveken kívül a 
természetkedvelők számára ideális vízálló modelleket, valamint a professzionális 
megoldásra vágyóknak kifejezetten profi távcsöveket is kínálunk. 

A távcső vásárlása előtt nagyon fontos azt meghatározni, hogy elsődlegesen 
milyen tevékenységhez szeretnénk használni. Az ismertetőben megtalálható, 
felhasználási területet jelző ikonok segítenek a legmegfelelőbb modell 
kiválasztásában. 

A műszaki paramétereket, többek között a nagyítás mértékét, a látómező 
nagyságát, a kilépő pupilla méretét, az alkalmazási jellemzőket (méret, tömeg), 
a szemüveggel való használhatóságot és más jellemzőket külön táblázat 
tartalmazza.

A javasolt felhasználási 
területet jelző ikonok

TÁJÉKOZTATÓ | IKONOK

 � Széles látómező a gyorsan mozgó tárgyak  
 megfigyeléséhez

 � A gyorsan mozgó témák követésére optimalizált,  
 széles látómező

 � Könnyű, ergonomikus design a maximális  
 komfort és funkcionalitás érdekében

Az ikonok jelentése

www.olympus.hu 

Természet

UV-védelem 
Védelem az ultraibolya sugarak ellen.

Vízállóság 
A vízálló távcsövek 1 méter mély vízbe 
legfeljebb 5 percig meríthetők.

Nagylátószögű 
Nagylátószögű megoldás a szélesebb 
látómezőhöz.
Zoom 
A zoommal rendelkező távcsövek még 
közelebb hozzák a tárgyat. Típustól 
függően az Olympus távcsövek 
nagyítása 8-16x és 10-30x között változik.

BaK-4 
A fényerőt fokozó bárium-korona optikai 
üvegből (BaK-4) precíz technológiai 
megoldásokkal gyártott lencsék és 
prizmák hihetetlenül tiszta és fényes 
képet biztosítanak, még a látómező 
szélén is. Az Olympus palettáján széles 
választékban kaphatók BaK-4 üvegből 
készült komponensekkel ellátott 
távcsövek.

DPC I SOROZAT 
a sportok és a kalandok kedvelőinek

	� 	Könnyen kezelhető távcső bármilyen helyzethez
	� 	Kis mérete és súlya miatt könnyen hordozható

10x21 DPC I
Ezüst

8x21 DPC I
Ezüst
Acélkék

10x25 WP II 
Fekete

8x25 WP II
Sötétlila 
Erdőzöld

PROFESSZIONÁLIS STANDARD KOMPAKT KOMPAKTKOMPAKT

Akár 16x 
zoom

STANDARD SOROZAT
a természet szerelmeseinek

 � erős, 8-16x zoom
 �  Robusztus, kiváló minőségű felületek, biztos fogást garantáló  

gumibevonattal
 � Kompakt és könnyű kivitel, ergonomikus kezelőszervekkel

8-16x40 S

RC II WP SOROZAT
a kalandok kedvelőinek

 �  Vízálló és kiemelkedően kompakt kivitel
 �  Univerzálisan használható kül- és beltéren egyaránt
 �  Szemet gyönyörködtető outdoor-stílus, attraktív színvariációkkal

10x21 RC II WP
Sötétzöld

8x21 RC II WP
Magenta  
Kék  
Olajzöld

Vízi sportok

PRO SOROZAT
a víz és az extrém kalandok kedvelőinek

 �  Tiszta, fényes, természetes kép
 � Éles, nagy felbontású képek
 � Kiváló közelképtartomány
 � Vízálló/párásodásmentes/porálló

A vízálló távcsövek 1 méter mély 
vízbe legfeljebb 5 percig 
meríthetők

EXPS I SOROZAT
utazóknak és ambiciózus természetkedvelőknek

 � Kiváló képminőség gyenge fényviszonyok között is
 �  A maximális fényerő és kontraszt érdekében az összes lencse többrétegű 

bevonattal készül
 �  Nagy törésmutatóval rendelkező BaK-4 prizma a teljes területen fényes és 

éles képért
 �   Csúszásmentes gumírozott bevonat és markolat a biztos fogás érdekében

12x50 EXPS I10x42 EXPS I

8x42 EXPS I

10 x 42 PRO

8 x 42 PRO

Madarak 
megfigyelése

Kulturális 
rendezvények

Utazás

Sport/események

10x50 S

8x40 S


