
Mirage fra Beecher

Kikkertbriller Monokulær.

Beecher Mirage kikkert er en let hovedmonteret kikkert med
høj forstørrelse, der gør dem ideelle til brugere med nedsat syn. 
Beecher Mirage kikkert til afstandsbrug, er den perfekte løsning 
til at se på fugle og se særlige begivenheder, ferieaktiviteter, 
sportsbegivenheder, museum, teater, koncerter, hobbyer, 
håndværk, computer, tv og meget mere. Den lette teleskopbrille 
giver brugeren mulighed for at sidde i en normal afstand fra 
objektet. Alle Beecher Mirage kikkerter kommer nu med et 
udvidet okular, såvel som et  udvidet synsfelt, for yderligere at 
maksimere synsfeltet uden at ofre på komforten.

Art Nr

6-64525H

6-64525V

6-65525H

6-65525V

6-6630H

6-6630V Mono 6x30 Venstre 

6-6730H Mono 7x30 Højre 

6-6730V Mono 7x30 Venstre 

6-6828H Mono 8x28 Højre 

6-6828V Mono 8x28 Venstre

Art Nr Forstørrelse

Mono 4,5x25 Højre 

Mono 4,5x25 Venstre 

Mono 5,5x25 Højre 

Mono 5,5x25 Venstre 

Mono 6x30 Højre

Forstørrelse
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Mirage fra Beecher

Kikkertbriller Binokulær.

Beecher Mirage kikkert er en let hovedmonteret kikkert med
høj forstørrelse, der gør dem ideelle til brugere med nedsat syn. 
Beecher Mirage kikkert til afstandsbrug, er den perfekte løsning til 
at se på fugle og se særlige begivenheder, ferieaktiviteter, 
sportsbegivenheder, museum, teater, koncerter, hobbyer, 
håndværk, computer, tv og meget mere. Den lette teleskopbrille 
giver brugeren mulighed for at sidde i en normal afstand fra 
objektet. Alle Beecher Mirage kikkerter kommer nu med et udvidet 
okular, såvel som et  udvidet synsfelt, for yderligere at maksimere 
synsfeltet uden at ofre på komforten.

Objektivets system: 2 elementer i gruppen. 
Okulært system: 5 elementer i gruppen. 
Prismer erstattes med overflade-folie spejle. 
Synfelt 123 m ved 914 meter. Vægt 84 gram.

Art Nr

6-64525B

6-65525B

6-6630B

6-6730B

6-6828B

Forstørrelse 

Bino 4.5x20 

Bino 5.5x25 

Bino 6x30 

Bino 7x30 

Bina 8x28

Findes desuden som 
Teaterkikkert Binokulær 3x25 

On Sight Vision ApS     Åmarken 2, 4623 Lille Skensved     Telefon: 5761 1190     e-mail: info@onsightvision.dk


	Tom side
	Mirage side 2.pdf
	Tom side




