
Brukervennlig avstandsmåling med kulebaneberegning 
gjør det mye lettere å konsentrere seg om selve jakten. 
Med Leica Hunting App kan du  koble smarttelefonen til 
Rangemaster CRF 2800.COM og konfigurere dine egne 
ballistiske innstillinger raskt og enkelt.

Rask tilkobling og  
enkel måling.

Den nye Rangemaster CRF 2800.COM gir deg helt nye 
muligheter for presis ballistisk avstandsmåling – i all 
slags terreng over hele verden. Med den unike kom- 
binasjonen av Bluetooth®-tilkobling, nøyaktige målin- 
ger, enestående optisk kvalitet og enkel betjening  
får du avstandsmåling med kulebaneberegning med 
enestående presisjon. 

Fordeler

    enkel håndtering og mange tilkoblingsalternativer via 
Leica Hunting App

    Leica ABC® system for kulebaneberegning for  
maksimal presisjon

    tre utdataformater: klikk, overhold og EHR 
(ekvivalent horisontal avstand)

    presis laseravstandsmåling opp til 2600 m på  
bare 0,3 sekunder

    lett, kompakt og effektiv – takket være Leicas  
optiske systemer

Rangemaster 2800.COM
Brukervennlig avstandsmåling.

Rask og brukervennlig
Overlegen presisjon og funksjonalitet.

Koble Rangemaster CRF 2800.COM til smarttelefonen 
din med Bluetooth®.

Nå kan du konfigurere Rangemaster CRF 2800.COM 
under «Innstillinger» på telefonen.

Velg menyelementet «Ballistikk» for å overføre de  
ballistiske opplysningene dine til  

Rangemaster CRF 2800.COM. Du kan velge en av de 
tolv standardiserte EU-kurvene eller lage din egen, 

personlig tilpassede ballistiske profil.

Last ned Leica Hunting App til 
smarttelefonen din nå og få alle 
fordelene med avansert avstands-
måling med kulebaneberegning – i 
oppoverbakke, nedoverbakke og 
på flat mark.

Velg riktig ladning til våpenet ditt i 
Leica Hunting App og konfigurer din 
egen tilpassede ballistiske profil.

Etter brøkdelen av et sekund gir 
Rangemaster CRF 2800.COM deg 
den nøyaktige avstanden og korrek-
sjonen for ballistikk og overhold i 
ønsket format.

Beregningen tar hensyn til baro-
metertrykk, temperatur og vinkel 
for å sikre nøyaktige og reprodu-
serbare måleresultater.

Rangemaster 2800.COM

Brukervennlig avstandsmåling  
for jegere.

NYHET!
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 Rangemaster 2800.COM
 Brukervennlig avstandsmåling for jegere.


