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Pentax lanserer tre nye, spennende kikkertmodeller. En av dem, Pentax
VD 4X20 WP har et unikt tre-i-en design. Den har verden første
avtagbare design som lar brukeren sammenkoble de to tubusene for å få
et teleskop med 16x forstørrelse.
Pentax VD 4X20 WP
En multifunksjonell kikkert med et unikt tre-i-en design. Som en konvensjonell kikkert gir den et
solid og forstørret bilde av objektet. Dessuten har den verdens første avtagbare design som lar
brukeren separere de to tubusene for å kunne bruke dem separat eller sammen. Ved å separere
tubusene fungerer Pentax VD 4X20 WP som to adskilte monokularer som kan deles av to
observatører. Eller, ved å koble tubusene sammen i hverandre, fungerer den som et kraftig
teleskop med 16 ganger forstørrelse.

Spesifikasjoner:
Kikkertfunksjon: brukes som en konvensjonell kikkert for å gi et solid og forstørret bilde av
objektet med fire ganger forstørrelse.

Monokularfunksjon: ved å ta de to tubusene fra hverandre kan de brukes som to
separate monokularer med fire ganger forstørrelse. I motsetning til kikkerter
som krever justering av pupillavstand og diopter for hver enkelt bruker, kan
disse monokularene brukes for å observere objektet ved å kun bruke
fokusjustering.
Teleskopfunksjon: ved å koble sammen de to tubusene i hverandre, fungerer de
som et teleskop med 16 ganger forstørrelse.
Eksepsjonell optisk ytelse.
Vaskbart, vanntett hus. Med sin vannresistente konstruksjon* (tilsvarende JIS
Class 7; beskyttet mot nedsenkning i vann i opptil 1 meter), kan denne
modellen skylles ren med vann og brukes i alle værforhold.
Eksklusiv nakkestropp som også kan brukes som to separate håndstropper til
monokularer.
Skrueformede okularringer.
Valgfri TP-3 stativadapter (nå tilgjengelig) for montering på et stativ.

Pentax VM 6x21 WP
Gir et godt grep uansett hånd, og har en nydesignet fokusmekanisme som forenkler
fokusjustering med hånden som holder kikkerten. Takket være den minimale nærgrensen på 70
centimeter og en bred fokuseringsrekkevidde som muliggjør observasjoner på nært hold, kan
dette monokularet benyttes innen en rekke bruksområder, fra forstørrede bilder av motiv på lang
avstand og nære observasjoner av små objekter.

På grunn av den solide, slitesterke og vanntette konstruksjonen kan begge
modeller brukes til sportseventer, konserter og teaterforestillinger utendørs,
ved f.eks. strender og fosser eller i regn.
Dessuten kan Pentax VM 6x21 WP også brukes som et mikroskop med en
forstørrelse på omtrent 18 ganger ved å bruke "Macro Stand V-MS1", et

valgfritt tilbehør. Det valgfrie tilbehøret "Smartphone Adapter V-SA1" muliggjør
fotografering og opptak med smarttelefon. Et VM 6x21 WP Complete Kit som
inkluderer VM 6x21 WP monokularet, samt de to tilbehørene, er også
tilgjengelig.

Spesifikasjoner:
Enkel manøvrering med én hånd.

Lyst og klart bilde.
Dedikerte tilbehør som utvider bruksområdet i stor grad.
Vaskbart, vanntett hus. Med sin vannresistente konstruksjon* (tilsvarende JIS
Class 7; beskyttet mot nedsenkning i vann i opptil én meter), kan denne
modellen skylles ren med vann og kan brukes i alle værforhold.
Bred fokuseringsrekkevidde (70cm til uendelig) som muliggjør observasjoner av
objekter på nært hold.
Eksklusiv bæreveske med en beltesløyfe på begge sider for å forenkle
oppbevaring og fjerning fra hver side.
Stativbeholder for enkel installering av stativ uten adapter.

Pentax UD 9X21

Har multi-coated optikk for å gi et lyst og klart bilde. Kikkerthuset finnes i fem ulike farger, slik at
brukeren kan velge farge etter egen preferanse.

Spesifikasjoner:
Kompakt og lett design.

Lyst og klart bilde.
En minimal nærgrense på omtrent tre meter for et skarpt bilde av nære
objekter.
Antiskli diopterringer for enkel og feilfri diopterjustering.
Valgfri TP-3 stativadapter (nå tilgjengelig) for montering på et stativ.
Pris og leveranse
De nye kikkertene vil være tilgjengelige i september.

Veil. Priser:
Pentax VD 4x20 WP: kr 4.195,- inkl. mva.
Pentax VM 6x21 WP: ca. kr 2.095,- inkl. mva.
Pentax VM 6x21 WP Complete Kit: ca. kr 3.295,- inkl. mva.
Pentax Macro Stand V-MS1: ca. kr 795,- inkl. mva.
Pentax Smartphone Adapter V-SA1: ca. kr 795,- inkl. mva.
Pentax UD 9x21: ca. kr 895,- inkl. mva.
____________________

An innovative, new-concept binocular/monocular series, consisting of binoculars with
the world’s first detachable design* and a monocular to facilitate close-range
observations with single-hand operation

TOKYO, August 4, 2020,?RICOH COMPANY, LTD. and RICOH IMAGING COMPANY, LTD. are
pleased to announce the launch of the PENTAX V binocular/monocular series, which provides

unique functions beyond the conventional concept of binoculars and monoculars. As the first
models of this new series, PENTAX introduces the PENTAX VD 4X20 WP binoculars with a
detachable design, and the PENTAX VM 6X21 WP monocular, designed to facilitate close-range
observations. These innovative models are designed to greatly enhance operability and usability
in a wide range of applications.

These products were submitted for crowdfunding at Makuake, a crowdfunding
site, from February 12 to March 2, 2020. The initial target amount was 1 million
yen and ended up with a total fund amount of 4.82 million yen (482%
achievement rate from the target), thanks to the 200 supporters which
gathered, and sold out. The new concept of binoculars and monocular usage
attracted many supporters who far exceeded their initial expectations and
demanded additional and general sales even after the end of the crowdfunding.
The PENTAX VD 4X20 WP are multi-featured binoculars with a unique three-inone design. As conventional binoculars, they deliver a solid, magnified view of
the subject. In addition, they feature the world's first detachable design*, which
allows the user to separate the two barrels in order to use them independently
or jointly. Separating the barrels lets the PENTAX VD 4X20 WP function as two
independent monoculars that can be shared by two observers. Or, by
connecting the barrels inline, it functions as a high-power telescope with
16-times magnification.
The PENTAX VM 6x21 WP provides an easy grip by either hand and features a
newly designed focus mechanism to facilitate focus adjustment by the holding
hand. Thanks to a minimum focusing distance of 70 centimeters and a wide
focus adjustment range allowing close-range observations, this monocular can
be used in a wide range of applications, from magnified views of distant scenery
to close-up observations of small objects.
Featuring durable, dependable waterproof construction**, both models can be
used for outdoor sports events, concerts and theatrical performances, at
locations such as beaches and waterfalls, or in the rain.
In addition, the PENTAX VM 6x21 WP can also be used as a microscope capable
of magnifying approximately 18-times by using the "Macro Stand V-MS1", an
optional accessory. The "Smartphone Adapter V-SA1" optional accessory
enables shooting and recording with a smartphone. A VM 6x21 WP Complete

KIT that includes the VM 6x21 WP monocular and these two accessories is also
available.

