3X-C™
Förstoringstillsats
utan Ring

•
•

En dioptrisk inställning med variabel (-2 till +2)

•

Ergonomisk och stöttålig design för säkert grepp vid
användning som ett handhållet observationsverktyg

•
•
•

Enbart förstoringstillsatsen väger 220 g

Kompatibel med Aimpoint rödpunktsikten för
långhållsskytte eller observation

Kan sänkas ned till 0,5 meter
Ingen nollställning behövs vid byte mellan ickeförstorande och förstorande sikte

MEDFÖLJER: Insexnyckel
ART.NR: 200273

PRODUKT

ÖVERSIKT
Aimpoint® 3X-C erbjuder 3X förstoring och innehåller
beprövade designfunktioner och premium Aimpoint
kvalitet som ett prisvärt alternativ.
3X-C kan också användas som handhållen 3X kikare. Dessa
förstoringstillsatser använder den röda punkten som
riktmedel, vilket eliminerar behovet av nollställning vid byte
mellan icke-förstorande och förstorande sikte. En dioptrisk

UNIKA

FUNKTIONER

•
•
•
•
•

3X optisk förstoring
Fungerar även som handhållen 3X kikare
Eliminerar behovet av nollställning vid byte mellan ickeförstorad och förstorad sikte – den röda punkten
används som riktmedel
Synfält (FOV): 6°
Legendarisk Aimpoint robusthet och ett prisvärt
alternativ

inställning med variabel (-2 till +2) gör att
förstoringstillsatsen kan anpassas till den individuella
skyttens öga. 3X-C är innesluten i ett stötdämpande
skyddande gummiskydd som också ger ett idealiskt
ergonomiskt grepp. Interna optiska justeringar gör att det
går lätt och snabbt att justera så att rödpunktsiktets röda
punkt hamnar i mitten av förstoringstillsatsen.
3X-C-förstoringstillsatsen är optimerad för användning
med Micro H-2 och CompM5b siktesmodellerna för
långhållsskytte eller observation och ger en skarp bild med
ett generöst synfält.
Lanserad: 2016
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TEKNISKA

SPECIFICATIONER
OPTISKA SPECIFIKATIONER
Förstoring 3X

Dioptrisk Justering ± 2.0 D

NVD Kompabilitet (Bildförstärkare) Ja

Ögonavstånd 56 mm

Synfält (FoV°) 6°

Utgångspupill 6.5 mm

FYSISKA SPECIFIKATIONER
Storlek L x B x H (mm) 103 x 45 x 45 mm

Vikt (g) 220 g

Storlek L x B x H (mm) - Enbart Sikte 103 x 45 x 45

Vikt (g) - Enbart Sikte 220 g

mm
Ytbehandling Sikteshus Skyddande Gummihölje

Färg Sikteshus Gråsvart

Tubdiameter 30 mm

Linsskydd Medföljer ej

MILJÖ SPECIFIKATIONER
Nedsänkbar till 0.5 m

Radioaktivt Material Inget

Drifttemperaturområde - 35°C to + 55°C

Förvaringstemperaturområde - 35°C to + 55°C

Temperaturchock Bibehållen funktion efter

Fuktighet Bibehållen funktion under och efter

temperaturchock mellan - 25°C and + 40°C

exponering i förhöjd fuktnivå. Gränser RH: 95%, Temp:
20°C till 50°C, cykliskt.

Chock Klarar chockpåverkan. Gränser: X-led: 500 g,

Vibration Vibrationstålig. Gränser: Sinuskurva i

0.7 – 1.1 ms (3 chocker), Y-led: 40g ±4g, 11 ±1ms (2

frekvensskalan 10-150 Hz. Frekvens: 10-30 Hz, ±1.587

chocker i vardera riktning), Z-led: 40g ±4g, 11 ±1ms, (2
chocker i vardera riktning).

mm, Frekvens: 30-150 Hz. 5.75 g, 1 octave/min.
Riktning: X,Y och Z, tid: 30min/riktning.

MONTERINGSSPECIFIKATIONER
Fästeslösning Medföljer ej
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