Střelecké brýle s filtry ZEISS

Yellow/Žlutá
(B-2140)

zvýrazňuje terče a zvyšuje
barevný kontrast za nedostatku
světla

Vermilion/Červená

Light Purple/světle fialová Orange/oranžová
(B-5550)

(B-6090)

zvýrazňuje oranžové odstíny
a oslabuje zelené

vynikající kontrast terčů proti
zelenému pozadí a proti obloze

filtruje opary a modré světlo a
zvýrazňuje oranžovou barvu
- vhodné při nedostatku světla

(B-5120)

Brown/hnědá

A.R.P.
Grey/Polarizovaná šedá
(B-7270)

neutrální odstín, který nedeformuje
barvy, nezvýrazňuje oranžovou
- vhodný za ostrého slunce

Light brown/světle hnědá Dark purple/tmavě fialová Clear rose/čirá ružová

(B-8260)

(B-8820)

(B-5530)

(B-5510)

vhodný filtr za jasných dní,
oslabuje světlo

vhodná barva nejen při jasném
světle, vynikající kontrast při
otevřeném pozadí

vynikající volba pro jasné světlo,
kontrast terčů proti obloze a
vyborné pro střelbu na sněhu

vhodné pro dny bez sluníčka a při
zeleném pozadí

pouzdro - set
pro B-fast
insert clip

pro střelce s dioptriemi
(není objednací kód)

B-fast
s clipem pro dioptrie

clip pro dioptrie

Yellow/Žlutá
(C-2140)

zvýrazňuje terče a zvyšuje
barevný kontrast za nedostatku
světla

A.R.P.
Grey/Polarizovaná šedá

Vermilion/Červená

Light Purple/světle fialová Orange/oranžová
(C-5550)

(C-6090)

(C-7270)

zvýrazňuje oranžové odstíny
a oslabuje zelené

vynikající kontrast terčů proti
zelenému pozadí a proti obloze

filtruje opary a modré světlo a
zvýrazňuje oranžovou barvu
- vhodné při nedostatku světla

neutrální odstín, který nedeformuje
barvy, nezvýrazňuje oranžovou
- vhodný za ostrého slunce.

(C-5120)

Brown/hnědá

Light brown/světle hnědá Dark purple/tmavě fialová Clear rose/čirá ružová

(C-8260)

(C-8820)

(C-5530)

(C-5530)

vhodný filtr za jasných dní,
oslabuje světlo

vhodná barva nejen při jasném
světle, vynikající kontrast při
otevřeném pozadí

vynikající volba pro jasné světlo,
kontrast terčů proti obloze a
vyborné pro střelbu na sněhu

vhodné pro dny bez sluníčka a při
zeleném pozadí

pouzdro - set
pro C-mask
insert clip

pro střelce s dioptriemi
(není objednací kód)

C-mask
s clipem pro dioptrie

clip pro dioptrie
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