Leica Geovid Pro 32.
Pioneren inden for afstandsmåling.

Leica Geovid Pro 32.
Ægte format kommer indefra.

Leica Ballistics-appen.
Præcis og nem afstandsmåling.
Nem afstandsmåling:

1. O pret, administrér, gem

Det er nemt at konfigurere Leica
Geovid Pro 32 og oprette, administrere og gemme ballistiske
profiler ved hjælp af Leica Ballistics-appen – fra Applied Ballistics®.

2. Forbind
Kompakt, let og med
uovertruffen præcision.

Pioneren inden for laserafstandsmåling møder
frontløberen inden for ballistik.

Vælg Bluetooth®-funktionen (BT)
i menuen, og forbind din Leica
Geovid Pro til Leica Ballisticsappen.

3. Overfør
To af de bedste –
den ultimative løsning.

30 år med Leicas banebrydende
ekspertise i afstandsmåling.

Den nye Leica Ballistics-app giver dig det bedste fra to
verdener: 30 års førende ekspertviden inden for afstandsmåling møder den globale markedsleder og frontløber inden for ballistiske apps. Leica Geovid Pro 32 aflæser de
omgivende fysiske variabler som lufttryk, temperatur og
vinkel. Med Applied Ballistics® beregner den præcist og
træfsikkert distancen, den ækvivalente horisontale måling
EHR samt holdover-enheder og antal klik.

Leica Geovid Pro 8 x 32- og 10 x 32 -Revolutionerende
og ekstremt kraftfulde. De første, mest kompakte og nøjagtige kikkerter til afstandsmåling med 32 mm objektiv.
Pro modellerne er pionerer inden for afstandsmåling og
udviklet specielt til bjergjagt og langdistanceskydning.
Første valg for aktive jægere, der prioriterer kompakt
udstyr og stiller høje krav til ballistisk software man kan
stole på.
Leica Geovid Pro 32 sætter nye standarder. De absolut
mest kompakte og kraftfulde kikkerter i Premium klassen
til afstandsmåling. Pioneren inden for afstandsmåling
møder førende ballistisk ekspertise: Applied Ballistics®software kombineret med en uhyre præcis klasse 1. laser. Aldrig før har så kompakt et instrument leveret så stor
optisk ydeevne kombineret med ballistik, der er testet i
felten. Din foretrukne ballistiske profil er forhåndsindstillet
i Leica Ballistics-appen og overføres nemt til din Geovid
Pro 32 via Bluetooth®.
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Overblik over dine fordele
E
 kstremt kompakt kikkert i premiumklassen til afstandsmåling
O
 verlegen optik, klart billede og stort synsfelt – takket være
Perger-Porro-prismesystemet
H
 urtig og præcis laserafstandsmåling op til 2.300 m (2.500 yds)
P
 rogrammér, gem og administrér nemt ballistiske data med
Leica Ballistics-appen
Applied Ballistics® inkluderet – med ny GPS-sporingsfunktion LPT™
(Leica ProTrack) til målstyring og med mange ekstra funktioner

Leica Geovid Pro-modellerne er udviklet til præcisions
skydning på både korte og lange hold i bjergegne, og giver
nøjagtige og pålidelige målinger op til 2.300 m (2.500 yds)
samt ballistiske værdier op til 800 m (875 yds) ved et tryk
på en knap. Alle korrektionsdata, der kræves til et præcist
skud, vises på displayet umiddelbart efter afstandsmåling.
Ekstra app feature: Den banebrydende GPS-sporingsfunktion LPT™ (Leica ProTrack) er inkluderet i appen, LPT™ gør
det langt nemmere at lokalisere dit mål baseret på den
sidst målte distance, når du skyder på lange afstande, i
bjerge eller under andre komplicerede forhold.

Overfør indstillinger og personlige ballistiske profiler til din Leica
Geovid Pro 32.

4. Beregn

Takket være den indbyggede Applied Ballistics®-software får du
meget nøjagtige resultater baseret på den målte afstand, den
ækvivalente horisontale måling og
måling af fysiske variabler som
temperatur, lufttryk og vinkel.

5. Find skudsted

Takket være den nye, revolutionerende LPT™-funktion (Leica
ProTrack) får du de nøjagtige
GPS-koordinater baseret på den
tidligere målte afstand, og du
bliver guidet til målområdet, hvor
skuddet faldt.
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Modeller

Leica Geovid Pro 8 x 32

Leica Geovid Pro 10 x 32

Varenr.

40 809

40 810

Synsfelt ved 1.000 m/1.000 yds

135 m/405 ft.

115 m/345 ft.

Måleområde

10 op til cirka 2.300 m/2.500 yds

10 op til cirka 2.300 m/2.500 yds

Ækvivalent horisontal måling (EHR)

10 op til cirka 1.100 m/1.200 yds

10 op til cirka 1.100 m/1.200 yds

Holdover

Op til 800 m/875 yds

Op til 800 m/875 yds

Enheder

Op til 800 m/875 yds

Op til 800 m/875 yds
Op til 800 m/875 yds

Klikkorrektion

Op til 800 m/875 yds

Applied Ballistics® Ultralight inkluderet

Ja

Ja

Tilpassede ballistiske profiler

Ja

Ja

Kan opgraderes til Applied Ballistics® Elite

Ja

Ja

GPS trackingfunktion LPT™ (Leica ProTrack) Ja

Ja

Prismesystem

Perger-Porro-system

Perger-Porro-system

Laser

Øjensikker usynlig laser i henhold til EN
og FDA klasse 1

Øjensikker usynlig laser i henhold til EN
og FDA klasse 1

Mål (B x H x D)

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

Vægt

cirka 820 g/28,9 oz (uden batteri)

cirka 820 g/28,9 oz (uden batteri)
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