
Upplev den nya, gränslösa friheten med ballistisk 
avståndsmätning. Med appen Leica Hunting kan 
du snabbt och enkelt ansluta din mobiltelefon till  
Rangemaster CRF 2800.COM och konfigurera dina  
individuella ballistikinställningar. 

Snabb anslutning,  
enkel mätning. 

Oavsett i vilket land i världen, i vilken terräng och över 
vilket avstånd: Nya Rangemaster CRF 2800.COM ger 
ny, gränslös frihet vid ballistisk avståndsmätning. Den 
unika kombinationen av Bluetooth®-anslutning, exakt 
distansmätning, full ballistisk funktionalitet, kompakt 
design, optik av högsta kvalitet och enkel hantering 
öppnar upp för en ny precision och säkerhet inom  
ballistisk avståndsmätning. 

En överblick över fördelarna

   enkel hantering och flexibel anslutning via  
appen Leica Hunting

   Leica ballistiksystem ABC® för maximal precision
   tre utmätningsformat: klick, holdover och EHR
   exakt laseravståndsmätning upp till 2 600 m  

på endast 0,3 s
   enkel, kompakt och kraftfull tack vare Leica optiksystem

Rangemaster 2800.COM
Den nya friheten inom ballistik. 

Snabb och enkel.
100 % prestanda och funktion. 

Anslut din Rangemaster CRF 2800.COM till din 
smarttelefon via Bluetooth®.

Under “Inställningar“ kan du konfigurera din  
Rangemaster CRF 2800.COM bekvämt på  

din smarttelefon.

Under menyvalet “Ballistik“ kan du överföra  
dina individuella ballistikuppgifter till  

Rangemaster CRF 2800.COM. Välj antingen en av  
tolv standardiserade EU-kurvor eller skapa din  

individuella ballistikprofil.

Ladda appen Leica Hunting till 
din smarttelefon och dra nytta 
av alla fördelar med ballistisk, 
fullskalig distansmätning – på 
berg och i dalar.

I appen Leica Hunting kan du  
välja passande laborering för ditt 
vapen och skapa din individuella 
ballistikprofil.

På bråkdelar av en sekund levererar 
Rangemaster CRF 2800.COM det 
exakta ballistiska avståndet och 
hållpunktskorrigering i önskat ut-
mätningsformat.

Lufttryck, temperatur och vinkel 
beaktas i beräkningen – för exak-
ta, upprepbara mätresultat. 

Rangemaster 2800.COM

Din anslutning  
till ballistikvärlden.

NYHET!
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 Rangemaster 2800.COM
 Din anslutning till ballistikvärlden.


