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KONUSPOT-60C

KONUSPOT-65

128,41 €

KONUSPOT-50

289,30 €

Ref. 7125

68,19 €

Ref. 7128

Ref. 7124

Uma escolha perfeita para caçadores, ob-

Este telescópio de alta qualidade é ideal para

É extremamente atraente devido ao eu

servadores de pássaros e entusiastas da

observar a natureza graças ao seu cómodo

revestimento totalmente blindado em

natureza com um orçamento apertado, este

óculo com uma inclinação de 45º. O zoom é

borracha e pequeno tripé, mas o seu me-

telescópios combina excelente qualidade

excelente na procura de detalhes visto que

lhor trunfo é definitivamente o preço.

óptica, design atraente e um preço que não

se pode passar rapidamente de 15x até 45x.

pode ser batido.

 Tripé de mesa incluído

 Tripé incluído

 Adaptador para smartphone incluído

compactos para maior portabilidade.

 Bolsa de transporte incluída

 Adaptador de câmara incluído

 Tripé de mesa incluído

 Bolsa de tecido incluída

 Bolsa de transporte incluída

Zoom: 20-60x60

Zoom: 15-45x65

Objetiva: 60mm

Objetiva: 65mm

Peso: 1025g

Peso: 898g

Uma escolha perfeita para caçadores,
observadores de pássaros e entusiastas
da natureza, são extremamente leves e

Zoom: 15x40
Objetiva: 50mm
Peso: 466g

KONUSPOT-100
KONUSPOT-80

503,32 €

357,19 €

Ref. 7127

Ref. 7126

Este instrumento visual e fotográfico tem uma notável qualidade ótica.

O Konuspot-100 é antichoque, feito em metal com revestimento em

A potência do zoom, que passa de 20x a 60x, e o seu amplo diâmetro,

borracha que garantem a qualidade e a robustez do equipamento. A

proporcionam imagens de elevada qualidade.

sua construção mecânica garante precisão e estabilidade

Uma novidade deste modelo é a possibilidade de deixar o flash fluir e,

 Tripé não incluído

além disso, é equipado com um adaptador para smartphone que permite
tirar fotos e vídeos usando sua ampliação.
As novas malas permitem que você use as lunetas dentro dela, resultando
muito útil para observar ao ar livre.

 Adaptador de câmara incluído
 Estojo de transporte incluído
 Adaptador para smartphone incluído

 Tripé de mesa incluído
 Adaptador para a câmara fotográfica

Zoom: 20-60x100

 Estojo de transporte incluído

Objetiva: 100mm

 Adaptador para smartphone incluído

Peso: 2097g

Zoom: 20-60x80

Comprimento: 498mm

Peso: 1400g

Campo de visão a 1000 m: 29m a 20x - 15m a 60x

Comprimento: 447mm.

Saída da Pupila: 5 mm a 20x - 1,67 mm a 60x

Campo de visão a 1000 m: 26m a 20x - 14m a 60x
Saída da Pupila: 2,9 mm a 20x - 1,2 mm a 60x

Preços c/IVA Incluído

BINÓCULOS
Fevereiro 2022

KONUSVUE

KONUS GIANT
Um binóculo gigante com uma ampliação de
20x e uma impressionante objetiva.
Construído para maximizar o campo de visão e
proporcionar uma excelente visão panorâmica, é ideal para astronomia e observação de
aves. Devido às suas dimensões, é bastante
pesado e, portanto, recomenda-se usá-lo com
um tripé. É fornecido completo com estojo,
correias e instruções de uso.
Especificações:

 Óptica tratada
 Grande diâmetro
 Revestimento de borracha
 Foco central
2125: KONUS GIANT 20X60
 Ampliação/Diâmetro: 20x60
 Focagem: Central
 CAMPO DE VISÃO A 1000M: 38m.
 SAÍDA PUPILA: 3mm
 PESO: 1300 gr
 ADAPTÁVEL A TRIPÉ: Sim

PVP: 87,64€
2110: KONUS GIANT 20X80
 Ampliação/Diâmetro: 20x80
 Focagem: Central
 CAMPO DE VISÃO A 1000M: 48m
 PUPILA DE SAÍDA: 3,83mm
 PESO: 2500 gr
 ADAPTÁVEL A TRIPÉ: Sim

PVP: 269,06€
2111: KONUS GIANT 15X70
 Ampliação/Diâmetro: 15X70
 Focagem: Central
 CAMPO DE VISÃO A 1000M:
77m

 PUPILA DE SAÍDA: 4,7mm
 PESO: 1500 gr
 ADAPTÁVEL A TRIPÉ: Sim

PVP: 178,35€

KONUS NEWZOOM

Os binóculos KONUSVUE representam uma

Os binóculos Newzoom são os mais indicados

série de produtos realmente barata e com-

para a observação da natureza.

pleta. KONUSVUE são binóculos muito clássi-

Ao enquadrar o objeto que pretende ver, po-

cos, com focagem central e um forte emborrachamento antiderrapante, que garante
uma pegada segura também com luvas. Alguns modelos são grandes angulares, portanto, podem enquadrar mais campo do que
binóculos normais. A série KONUSVUE varia
de modelos muito compactos de baixa ampliação a modelos de alta ampliação que requerem um tripé. Neste caso, será útil comprar o
suporte específico (# 2021). São fornecidos
com estojo de tecido, alça de ombro, cobertura de lentes.

de aumentar e ver pormenores invisíveis ao
olho humano.
A linha Konus Newzoom está disponível em 3
diâmetros com diferentes potências para
atender às necessidades de cada utilizador.
Esses binóculos também apresentam um corpo forte e robusto com armadura de borracha
e qualidade ótica nítida.
Especificações:
• Coberto de borracha
• Foco central
• Óptica revestida
• Potência do zoom

2101: KONUSVUE 8X40





Tipo: clássico, grande angular
Ampliação / Diâmetro: 8x40
Focagem: central
Campo de visão a 1000 m:
143 m
 Pupila de saída: 5 mm
 Peso: 530 gr
 Adaptável a Tripé: sim

PVP: 65,19€

2120 NEWZOOM 7-21x40 CF
 Focagem Central.
 Campo de visão a 1000 m: 96 mt a 7x e 43
mt a 21x.

 Pupila de saída: 5,7 mm a 7x e 1,9 mm a
21x.

 Peso 800 gr
 Adaptável ao tripé.

2102: KONUSVUE 7X50

PVP: 70,73€

 Tipo: clássico

2122 NEWZOOM 8-24x50 CF

 Ampliação / Diâmetro: 7x50

 Focagem Central.

 Focagem: central
 Campo de visão a 1000 m :119 m

 Campo de visão a 1000 m: 78 mt a 8x e 40

 Pupila de saída: 7,1 mm

 Pupila de saída: 6,2 mm a 8x e 2,1 mm a

 Peso: 750 gr

mt a 24x.

24x.

 Adaptável a tripé: sim

 Peso 900 gr

PVP: 66,73€

 Adaptável ao tripé.

2103: KONUSVUE 10X50WA
 Tipo: clássico

PVP: 75,65€

 Ampliação / Diâmetro: 10x50 WA
 Focagem: central
 Campo de visão a 1000 m: 122 m

2124 NEWZOOM 10-30x60 CF
 Focagem Central.
 Campo de visão a 1000 m: 78 mt a 10x e
35mt a 30x.

 Pupila de saída: 4 mm

 Pupila de saída: 6 mm a 10x e 2 mm a 30x.

 Peso: 800 gr

 Peso 1380 gr

 Adaptável a tripé: sim

 Adaptável ao tripé.

PVP: 68,27€

PVP: 92,25€
Preços c/IVA Incluído

BINÓCULOS
Fevereiro 2022

KONUS SPORTY

KONUS ABYSS 7x50

Versáteis e sempre prontos a usar, os binóculos SPORTY estão no topo, quando o essencial
é captar rapidamente uma cena em movimento. Na verdade, SPORTY não precisa de
foco e basta olhar através de suas lentes para
obter imagens nítidas e focadas.
Devido a essas características, o SPORTY é o
binóculo mais recomendado para eventos

Os binóculos Abyss proporcionam um
grande desempenho no ambiente marítimo e passeios de barco, graças à sua construção à prova d'água e nitrogénio purgado, juntamente com lentes de rubi que
ajudar a reduzir o brilho sobre a água ou

TORNADO 7x50
Este binóculo está equipado com bússola, o que
possibilita estimar a distância de um objecto e as
suas dimensões. A bússola é iluminada, permitindo a orientação mesmo de noite. São cheios a
nitrogénio o que os torna à prova de água sem
nunca embaciarem, este modelo flutua. A focagem individual também contribui para a nitidez

neve.

 À prova de água

surpreendente da imagem que pode ser observa-

 Focagem central

da através destes binóculos.

tecido, alça de ombro e cobertura de lentes.
Especificações:

 Lentes revestidas para usos especiais

desportivos. São fornecidos com estojo de

2255: SPORTY 7X50

com tratamento Bak-4

 Tipo: foco fixo

 Cheios a nitrogénio

 Ampliação / Diâmetro: 7x50

 Revestidos a borracha

 Focagem: a partir de 20 m ao infinito

 Ampliação / Diâmetro 7x50

 Campo de visão a 1000 m: 122 m

 Pupila de saída: 6.8mm

 Pupila de saída: 7,1 mm

 Adaptável a tripé

 Peso: 800 gr

 Campo de Visão a 1000 mt: 123mt

 Adaptável a tripé

 Peso: 868 gr

PVP: 64,58€

137,45 €

2256: SPORTY 10X50WA

 Tipo: foco fixo
 Ampliação / Diâmetro: 10x50 W.A
 Focagem: a partir de 20 m ao infinito
 Campo de visão a 1000 m: 96 m

Ref. 2301

 À prova de água
 Focagem individual
 Prisma de alta qualidade Bak4
 Lentes com tratamento de camada múltiplo
("Multi Coated")

 Anti embaciamento
 Cheios a nitrogénio
 Revestidos a borracha
 Ampliação / Diâmetro 7x50
 Pupila de saída: 6.8mm
 Campo de Visão a 1000 mt: 132mt
 Peso: 890 gr

275,21 €
Ref. 2325

 Pupila de saída: 5 mm
 Peso: 770 gr
 Adaptável a tripé

PVP: 67,65€

Preços c/IVA Incluído

BINÓCULOS—VISÃO NOTURNA
KONUSPY-12

KONUSPY-11

306,95 €

333,82 €

Ref. 7933

Ref. 7932

Este modelo é uma verdadeira revolução da tecnologia
digital de visão nocturna. Nunca antes um binóculo de
visão noturna foi tão compacto (18 × 13,5 cm, 520 gr) e
com um preço tão competitivo, especialmente considerando que é um aparelho totalmente digital que também
é adequado para observação diurna. Fornece zoom de 3x4.5x-6x e vem com cartão SD interno (incluído) para tirar

O novo Monóculo KONUSPY-12 é fornecido com uma ampliação zomm
de 5x a 40x com um iluminador embutido para a visão da escuridão
total, tornando este instrumento de visão noturna algo que nunca viu,
considerando também o preço realmente competitivo. A alimentação
é fornecida por 3 pilhas AA (não incluídas), recarregáveis ou não. Um
cartão SD é fornecido, para que possa gravar vídeos e fazer fotos. Pode conectar o equipamento à TV ou ao PC para assistir ou descarregar
os arquivos. A visão diurna é com cores, ao contrário da maioria dos

fotos e gravar filmes.

modelos concorrentes.

 Ampliação: zoom digital 3x-4,5x-6x

 AMPLIAÇÃO -5X-40X

 Função de Gravação de Fotos e Vídeo

 FOTOGRAFIA E CAPACIDADE DE VÍDEO

 Fornecido com Cabo A/V,USB e Cartão SD de 8GB

 USO DIA E NOITE

 Filtro de Visão da Luz de Dia

 VISÃO DA HORA DO DIA EM COR

 Diâmetro da objetiva: 32mm

 PC CONECTAVEL

 Distância de observação: 2m - 200m

 SD-CARD PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS

 Peso: 430gr.
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 5X ZOOM ÓPTICO

Adaptável ao tripé: sim

 8X ZOOM DIGITAL

KONUSPY-13

496,07 €
Ref. 7934

Este modelo é uma verdadeira evolução do binóculo de visão noturna 7932 de grande sucesso. Foi projetado para fornecer mais
potência (com um sistema de zoom de 3,6X-10,8X) e melhor resolução (1920 × 1080 pixels), o que se traduz num desempenho
superior e uma qualidade visual aprimorada. Como o 7932, é adequado para uso diurno e noturno e pode tirar fotos e gravar vídeos. Como vantagem adicional, vem completo com um cartão SD de 64 GB.
Especificações:

 VISÃO NOTURNA DIGITAL BINOCULAR 3,6x-10,8x
 3,6x-10,8x PODER DE AMPLIAÇÃO COM ZOOM DIGITAL
 FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS
 FORNECIDO COM cabo A / v, CABO USB E CARTÃO SD DE 64GB
 FUNCIONA COM BATERIA 8PCS AA
 RESOLUÇÃO DE IMAGEM 1920 × 1080
 FILTRO DE VISÃO DAYLIGHT
 VIDA DA BATERIA COM REGISTRO E IR1 (NÍVEL MÍNIMO DE INFRAVERMELHO) TOT. 12 HORAS
 VIDA DA BATERIA COM REGISTRO E IR7: TOT. 2 HORAS
 AMPLIAÇÃO: 3,6x-10,8x
* ZOOM DIGITAL: MAX 3X
 ABERTURA OBJETIVA: 31mm
* SAÍDA DE PUPILA: 30MM
 VISUALIZAÇÃO DA DISTÂNCIA: DE 5M AO INFINITO DE DIA
 ATÉ 300M À NOITE
* ILUMINADOR IR DE 7 NÍVEIS
* PESO: 700GR.

* TAMANHO: 17 X 15 X 6 CM
Preços c/IVA Incluído

BÚSSOLAS
DÊ UM RUMO À SUA AVENTURA
A bússola é uma valiosa ferramenta que deve fazer parte do equipamento essencial de quem pratica atividades ao ar livre e aventuras na natureza. Construídas com materiais resistentes e duradouros, oriente-se com as bússolas da Nautel Eletrónica Outdoor mesmo em situações adversas.
Existem diversos tipos de bússolas que correspondem às suas necessidades. A pé, de bicicleta ou de carro, determine a sua posição
e decida o melhor caminho a seguir!

KONUSPOINT-6

KONUSTREK-1

14,00 €

21,00€
Ref. 4901

Ref: 4089

Bússolas terrestre com rosa em óleo, escalas em metro e centímetros e
lente de aumento (lupa). Revestimento metálico em cores metalizadas.
Fornecidas com instruções em 8 línguas incluindo o Português.

Bússola com caixa protetora de plástico e um design original com banho em óleo.

KONUSTAR
SCOMPASS

5,00€
Bússola profissional, extremamente precisa e fidedigna. Com caracte-

Ref: 4036

rísticas especiais para uso geológico e topográfico.
A bússola Konustar é revestida a metal e tem características indispensáveis como clinómetro, bolha de nível e uma lente com mira. Tem
ainda a possibilidade de colocação em tripé.
As instruções estão disponíveis em 8 línguas, incluindo a língua portu-

Bússola para vários usos, com tamanho compacto e

guesa.

leve para ser transportada para todo o lado.

37,20 €
Cor: Cinza
Modelo: 4074

37,20 €
Cor: Verde
Modelo: 4075
Fevereiro 2022

Preços c/IVA Incluído

