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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 
 
- Extremamente robustos, têm o sistema de lentes completamente preenchido com nitrogénio 
pressurizado, que previne contra o embaciamento e a formação de gotículas de condensação 
no interior dos binóculos, protegendo as lentes por muitas décadas. 
 
 
- Totalmente estanque à água até uma profundidade de 5 metros, para os NightHunter XP, e 
de 3 metros para os Ranger Pro. Quaisquer poeiras simplesmente não entram nos binóculos. 
 
 
- Lentes e conjunto óptico de superior qualidade, garantem uma precisão óptica 
extraordinária, com imagens limpas, nítidas e brilhantes, graças à superior capacidade de 
transmissão de luz, contraste de cores e resolução que as novas lentes possibilitam.  
Adicionalmente as lentes que equipam os Binóculos NightHunter xp têm um tratamento 
superficial repelente ao pó e à água, com recurso à nano tecnologia, designado Steiner Nano-
Protection, que protege as lentes de elementos indesejados. Chuva, neve ou poeiras 
simplesmente desaparecem. 
 
 
- Ergonomia e conforto no manuseamento dos binóculos, têm revestimento exterior em 
borracha NBR de longa duração, que para além de ser extremamente resistente, garante uma 
óptima aderência. Este revestimento é resistente a óleos, ácidos, água do mar ou outras 
matérias corrosivas, não sendo o seu desempenho afectado por altas ou baixas temperaturas 
ou chuva. Para além destas características este revestimento de borracha NBR reduz 
significativamente o ruído ao manusear, sempre inconveniente numa espera ou observação da 
caça.  
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BINÓCULOS PARA CAÇA 
 
 
 
Estão disponíveis duas gamas de produtos: os novos binóculos NightHunter xp e Ranger Pro. 
 

Ranger Pro  
 
 

Especificações 
Técnicas 

Ranger Pro 
8x56 

Ranger Pro 
10x42 

Ranger Pro 
8x42 

Ranger Pro 
8x32 

Peso 1.140 g 800 g 790 g 520 g 

Dimens. (AxLxP) 182x142x80 mm 147,5x125x65 mm 147,5x125x65 mm 130x122x61 mm 

Componentes Ópticos Alto Contraste Alto Contraste Alto Contraste Alto Contraste 

Luminosidade 49 17,64 27,56 16 

Pupila de Saída 7 mm 4,2 mm 5,25 mm 4,0 mm 

Sistema de Focagem Fast-Close-Focus Fast-Close Focus Fast-Close Focus Fast-Close-Focus 

Enchimento com Nitrogénio 
pressurizado 

Através de 
tecnologia 

 “2-way-valve” 

Através de 
tecnologia  

“2-way-valve” 

Através de 
tecnologia  

“2-way-valve” 

Através de 
tecnologia  

“2-way-valve” 

Prova de água Até 3 metros Até 3 metros Até 3 metros Até 3 metros 

Temperatura -20º até +80ºC -20º até +80ºC -20º até +80ºC -20º até +80ºC 

Campo de visão a 1.000 m 122 m 105 m 122 m 130 m 

Garantia 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 

 
 
 
 
 
 
 


