Leica Geovid Pro 32.
Průkopník v oboru dálkoměrů.

Leica Geovid Pro 32.
Skutečná velikost vychází zevnitř.

Aplikace Leica Ballistics App.
Měření vzdálenosti je přesné a snadné.
Snadné měření vzdálenosti:

1. ukládejte

Vytvářejte, spravujte,

Je snadné nastavit svůj Leica
Geovid Pro 32 a vytvářet, spravovat a ukládat své specifické
balistické profily pomocí aplikace
Leica Ballistics App – na základě precizního řešení od Applied
Ballistics®.

Kompaktní, lehký a s
bezkonkurenční přesností.

Průkopník oblasti v laserových dálkoměrů se
spojil s odborníkem na balistiku.

30 let: Průkopnické odborné
znalosti společnosti Leica v
oblasti dálkoměrů.

Dva odborníci – ideální řešení.
Nová aplikace Leica Ballistics App nabízí to nejlepší
z obou světů: 30 let průkopnických zkušeností v oblasti dálkoměrů se spojilo se světovým lídrem v oblasti
balistických aplikací. Leica Geovid Pro 32 se přesně
přizpůsobí okolním parametrům, jako je tlak vzduchu,
teplota a úhel. S připojenou aplikací Applied Ballistics®
přesně a precizně vypočítává vzdálenost, ekvivalentní
horizontální rozsah (EHR) a také jednotky pozdržení
(holdover) a počet kliknutí.

Extrémně výkonné a špičkové modely Leica Geovid Pro
8 x 32 a 10 x 32 jsou první, nejkompaktnější a nejpřesnější dalekohledy s dálkoměrem s 32 mm objektivem.
Tito průkopníci v oblasti dálkoměrů, navržení speciálně pro vysokohorské hony, pronásledování a lovecké
výpravy, jsou první volbou pro aktivní lovce, kteří ocení
kompaktní vybavení a požadují spolehlivé balistické řešení pro všechny střely na malou i velkou vzdálenost.
Leica Geovid Pro 32 je skutečným standardem. Je to
nejkompaktnější a nejvýkonnější dalekohled s dálkoměrem v prémiové třídě a obsahuje špičkový software
Applied Ballistics® spolu s přesným laserem třídy 1. Průkopnická síla v oblasti dálkoměrů se snoubí s bohatými
odbornými znalostmi v oboru balistiky: Nikdy předtím
tak malý dalekohled nenabízel tak velký optický výkon
spolu s osvědčenou balistikou. Váš preferovaný balistický profil si přednastavíte v aplikaci Leica Ballistics App
a pomocí rozhraní Bluetooth® jej snadno přenesete do
vašeho dalekohledu Geovid Pro 32.
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Vaše výhody na první pohled
Extrémně kompaktní dalekohled s dálkoměrem v prémiové třídě
Vynikající optika, jasný obraz a velké zorné pole – díky systému
hranolů Perger-Porro
Rychlé a přesné laserové měření vzdálenosti až na 2500 yardů (2300 m)
Pomocí aplikace Leica Ballistics App snadno naprogramujete, uložíte
a spravujete balistické údaje
Applied Ballistics® na palubě: s novou funkcí sledování GPS LPT™
(Leica ProTrack) pro navádění cíle a s mnoha dalšími funkcemi

Modely Leica Geovid Pro, navržené pro přesnou střelbu na malé i velké vzdálenosti v horách a při stopování
zvěře, poskytují přesná a spolehlivá měření až do vzdálenosti 2500 yds (2300 m) – a balistické hodnoty až do
vzdálenosti 875 yds (800 m) – pouhým stisknutím tlačítka. Všechny korekční údaje potřebné pro přesný výstřel
se zobrazí na displeji ihned po stanovení vzdálenosti.
Další zajímavost: V aplikaci je zahrnuta špičková funkce sledování GPS LPT™ (Leica ProTrack), která vám
umožní najít cíl na základě poslední naměřené vzdálenosti. To zjednodušuje míření na cíl při střelbě na velkou
vzdálenost nebo v horách.

2. Připojte se

Chcete-li připojit svůj Leica
Geovid Pro k aplikaci Leica Ballistics App, jednoduše vyberte v
nabídce funkci Bluetooth® (BT).

3. Přenesení

Přeneste svá nastavení a osobní
balistické profily do svého dalekohledu Leica Geovid Pro 32.

4. Výpočet

Díky zabudovanému softwaru
Applied Ballistics® získáte vysoce přesné výsledky na základě
naměřené vzdálenosti, ekvivalentního horizontálního rozsahu
a měření okolních podmínek,
jako je teplota, tlak vzduchu a
úhel.

5. Dráha

Díky nové, revoluční funkci LPT™
(Leica ProTrack) získáte přesné
GPS souřadnice na základě
předtím změřené vzdálenosti a
budete navedeni na místo, kam
byla střela vystřelena.
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Modely

Leica Geovid Pro 8 x 32

Leica Geovid Pro 10 x 32

Objednací č.

40 809

40 810

Zorné pole při 1000 yds/1000 m

405 stop/135 m

345 stop/115 m

Rozsah

10 až cca 2500 yds/2300 m

10 až cca 2500 yds/2300 m

Ekvivalentní horizontální rozsah (EHR)

10 až cca 1200 yds/1100 m

10 až cca 1200 yds/1100 m

Pozdržení (Holdover)

až cca 875 yds/800 m

až cca 875 yds/800 m

Jednotky

až cca 875 yds/800 m

až cca 875 yds/800 m

Úprava kliknutí

až cca 875 yds/800 m

až cca 875 yds/800 m

Applied Ballistics® Ultralight on-board

ano

ano

Použití přizpůsobených balistických profilů

ano

ano

Možnost upgradu na Applied Ballistics® Elite ano

ano

Funkce sledování GPS LPT™
(Leica ProTrack)

ano

ano

Hranolový systém

Systém Perger-Porro

Systém Perger-Porro

Laser

Neviditelný laser bezpečný pro oči
podle EN a FDA třídy 1

Neviditelný laser bezpečný pro oči
podle EN a FDA třídy 1

Rozměry (Š x V x H)

4,6 x 6,0 x 2,8 palců/117 x 153 x 70 mm

4,6 x 6,0 x 2,8 palců/117 x 153 x 70 mm

Hmotnost

cca 28,9 unce/820 g (bez baterie)

cca 28,9 unce/820 g (bez baterie)
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