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OSVĚDČENÁ  
KVALITA  
OD ROKU 1989

Je příjemné mít v rámci našich hektických všedních dní příležitost najít si při lovu konečně čas pro 
sebe. To platí zvlášť pro lov brzy ráno nebo za soumraku. Tehdy můžete pozorovat, jak den právě  
začíná nebo pomalu končí. Můžete sledovat přírodu a zvěř v průběhu měnících se ročních období. 

Pro mnoho lovců je součástí této tradice  
i dalekohled SLC v jejich výbavě.

Také k tomu mají dobrý důvod – mohou se spolehnout na ověřené a silné kvality společnosti  
SWAROVSKI OPTIK, kterými se vyznačují dalekohledy SLC: jsou dostatečně odolné pro každodenní  
použití a lze je použít i v těch nejméně příznivých povětrnostních podmínkách. Stačí se podívat  
na jejich vynikající optický výkon, který například v případě dalekohledu SLC 56 vynikne při  
soumraku a v náročných světelných podmínkách. Lovci jednoduše vědí, že se rozhodli správně,  
když si vybrali dalekohled SLC.

Toužíme žít v harmonii s přírodou.Při lovu byla tato základní potřeba 
naplňována od nepaměti. Znalosti a zkušenosti se předávají z generace  
na generaci. To platí i ve společnosti SWAROVSKI OPTIK a modelová  
řada SLC je toho nejlepším příkladem. Lovci se spoléhají na tyto odolné  
dalekohledy, které nabízejí vynikající optickou kvalitu a jsou neustále 
vylepšovány, již od roku 1989. 
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Jak můžeme naše produkty, například oblíbené modely SLC, ještě zlepšit? 
Přesně nad touto otázkou si lámou hlavy zaměstnanci mnoha našich  
oddělení. Co můžeme změnit, aby bylo používání produktů ještě jednodušší?  
Jaké materiály jsou odolné a zároveň pohodlné? Jak se můžeme co nejvíce 
přiblížit dosažení dokonalých optických vlastností? Produkty společnosti  
SWAROVSKI OPTIK se liší od mnoha jiných právě způsobem, jakým  
řešíme tyto a podobné problémy. V konečném důsledku nejde o vylepšení  
jednotlivých stránek, ale vždy o vylepšování celého produktu. Nakonec,  
každý, kdo si vybere kvalitní produkt společnosti SWAROVSKI OPTIK,  
může jednoduše očekávat to nejlepší.

SLC
SPOJENÍ  
DOKONALOSTI 
A TRADICE 
„Představte si, že vývoj produktů ve společnosti 
SWAROVSKI OPTIK obrazně řečeno připomíná 
hodinový strojek. Otočení jednoho kolečka vede  
k otočení jiného. Na konci dostanete produkt, 
jehož optické vlastnosti, ergonomický design  
a materiály tvoří dokonalou harmonii.“

GERD SCHREITER, ČLEN VÝKONNÉ RADY PRO  
TECHNICKÝ PROVOZ

M O D E L O VÁ  Ř A D A  S L C M O D E L O VÁ  Ř A D A  S L C
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BEZ OPTICKÉHO VYBAVENÍ HD 
Může dojít k rušení způsobenému  
zkreslením barev

POUŽÍVÁNÍ OPTICKÉHO VYBAVENÍ HD
Jedinečný optický systém spojený  

s čočkami obsahujícími fluorid

STANDARDNÍ ZORNÉ POLE 
Menší zorné pole znamená  
menší přehled

MAXIMÁLNÍ ZORNÉ POLE 
I pro uživatele  

s brýlemi 

VYSOKÉ ROZLIŠENÍ Spousta produktů nese označení „HD“, 
co to ale znamená z hlediska optického výkonu? V případě 
dalekohledů SLC to znamená vysoce inovativní optický design 
společně s čočkami s obsahem fluoridu, které minimalizují 
rušení způsobené zkreslením barev. To umožňuje dosáhnout 
maximální věrnosti barev a vede k výraznému zlepšení  
rozlišení a kontrastu. Společnost SWAROVSKI OPTIK může  
díky tomu dosáhnout nový, průkopnický standard HD, který 
nemá konkurenci.

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Optický systém HD  
v dalekohledech SLC nabízí obraz s extrémně vysokým  
kontrastem s přirozenými barvami a dokonale ostrými  
obrysy. Díky tomu můžete identifikovat klíčové detaily  
i při lovu za soumraku. 

VELKÉ ZORNÉ POLE Největší výzvou, před kterou jsme stáli,  
bylo spojení největšího možného zorného pole s dokonalou 
ostrostí v celém rozsahu obrazu. Pokud se nám to povede,  
bude to představovat dokonalý optický úspěch, který mohou 
využít i uživatelé, kteří nosí brýle. To je možné díky individuálně 
nastavitelným šroubovacím okulárům. 

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Velké zorné pole je jasným  
klíčem k úspěšnému rychlému zachycení cíle, protože 
umožňuje lovcům ještě lépe identifikovat důležité podrobnosti  
na okraji zorného pole a zároveň zlepšuje viditelnost  
ve špatných světelných podmínkách. 

DOKONALOST ODHALUJÍ 
OPTICKÉ VÝKONY
Všechno to začíná optickými vlastnostmi. Ty představují jádro každého produktu  
společnosti SWAROVSKI OPTIK. Tento základní princip je neustále v popředí už  
od roku 1989, kdy jsme představili řadu SLC. Díky blízké spolupráci s uživateli  
a udržováním kroku s nejnovějšími technologiemi jsme neustále tuto řadu vylepšovali.
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ERGONOMICKÝ DESIGN PRODUKTU Každý z našich produktů 
musí být zvlášť příjemný pro uživatele. Jejich nošení ani 
používání by nemělo být nepohodlné ani po dlouhé době.  
Naši designéři jsou se svojí prací spokojeni pouze tehdy, když 
jsou naši testovací spolupracovníci nadšeni. A přesně z toho 
důvodu naši návrháři vyvinuli rozšířené prohlubně na těle 
přístroje, umožňující vylepšené držení modelu SLC 56. 

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Lepší pohodlí při používání  
a bezpečné uchopení umožňují pohodlné pozorování  
a zejména umožňují uvolnit se při lovu. To také zabraňuje 
jakýmkoli pocitům únavy při dlouhém pozorování.

ODOLNÉ MATERIÁLY Vše, co tak často a po tak dlouhou dobu 
držíte v ruce, musí být pohodlné a poskytovat dobrý pocit. 
Proto ve společnosti SWAROVSKI OPTIK používáme pouze ty 
nejlepší materiály, které jsou zpracovány zvlášť kvalitně. 

JAKÉ JSOU VÝHODY PRO VÁS? Dalekohledy SLC byste měli být 
schopni používat celý život. To je možné jen díky tomu, že jsou 
jejich povrchy, optické systémy a mechanické části výjimečné 
svojí maximální odolností a životností. Díky tomu jsou ideální  
pro drsné podmínky každodenního lovu. 

Maximální pohodlí při používání lze dosáhnout pouze kombinací  
optického výkonu a dokonalého ergonomického designu.

Vše, co dobře vypadá, musí také poskytovat dobrý pocit. Naši zákazníci jsou si jisti, že se mohou 
na produkty společnosti SWAROVSKI OPTIK spolehnout po mnoho, mnoho let.
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DOKONALOST VYJÁDŘENÁ
ERGONOMICKÝM DESIGNEM 

DOKONALOST VYJÁDŘENÁ
ZPRACOVÁNÍM MATERIÁLŮ  
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Pro všechny druhy lovu existují konkrétní  
dalekohledy. Lov za soumraku a na velké  
vzdálenosti klade zvlášť velké nároky na  

lovce i technologii. Dalekohledy SLC 56 vám  
budou ideální oporou v jakékoli situaci. 

DALEKOHLEDY SLC 56 NA VÁS ZAPŮSOBÍ 
NÁSLEDUJÍCÍMI VLASTNOSTMI

OPTIMALIZOVANÝ OPTICKÝ SYSTÉM  
PRO NOČNÍ POZOROVÁNÍ 

díky vynikající ostrosti na celé ploše 
obrazu a velkému zornému poli, které 

umožňuje rychlé nalezení cíle 

DOKONALÉ POHODLÍ PŘI POZOROVÁNÍ  
díky ergonomickému designu, 

rozšířeným prohlubním pro lepší držení 
a rovnoměrnému rozložení hmotnosti

MODELY 
SLC 8x56 

SLC 10x56 
SLC 15x56

M O D E L O VÁ  Ř A D A  S L C M O D E L O VÁ  Ř A D A  S L C

SLC 56
ZKUŠENÝ  

ODBORNÍK
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„Lov ve snížených světelných  
podmínkách je zkušenost, při které  

jsou všechny vaše smysly zostřeny. 
Sluch reaguje nejdřív. Dalekohledy 

SLC 56 nyní umožňují vašim očím 
vidět pravdivě světlé objekty i za šera.“

Špatné světelné podmínky vyžadují schopnosti odborníka. Dalekohledy SLC 10x56 byly vyvinuty  
k doplnění osvědčených dalekohledů SLC 8x56. Oba tyto modely jsou vynikající zvlášť pro  
pozorování za soumraku a v noci. Vynikající a odolný ergonomický návrh tvoří završuje nejlepší  
celkové řešení pro pozorování za soumraku. Rozšířené prohlubně pro vylepšené držení představují  
pouze příklad ergonomického designu.

SLC 8x56/10x56
BUDIŽ SVĚTLO

M O D E L O VÁ  Ř A D A  S L C
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„Ať už je kořist jakkoli daleko, 
můžete ji díky tomuto dalekohledu 

vidět skutečně podrobně.“

Pozorování na velké vzdálenosti: Pomocí dalekohledů SLC 15x56 můžete sledovat při hledání  
kořisti na lovu rozsáhlou oblast. Díky tomu můžete kořist přesně zachytit i na velké vzdálenosti.  
Vynikající ostrost na celé ploše obrazu a ergonomické používání dělají z těchto dalekohledů  
nejlepší celkové řešení pro pozorování a lov na velké vzdálenosti. 

SLC 15x56
ROZPOZNÁNÍ PODROBNOSTÍ  
NA VELKOU VZDÁLENOST 

M O D E L O VÁ  Ř A D A  S L C
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Tyto dalekohledy můžete nosit všude s sebou.  
Dalekohled SLC 42 můžete vzít s sebou na lov na  

posedu při západu slunce nebo na šoulačku.

VYNIKAJÍCÍ FUNKCE  
DALEKOHLEDU SLC 42 ZAHRNUJÍ

KOMPAKTNÍ A ŠTÍHLÝ DESIGN 
ergonomický návrh produktu zaručuje,  

že nošení tohoto dalekohledu je extrémně  
pohodlné i při dlouhodobém sledování 

PŮSOBIVÝ OPTICKÝ VÝKON 
s vysokou úrovní věrnosti  

barev, dokonalým kontrastem  
a vynikajícím zorným polem

MODELY 
SLC 8x42 

SLC 10x42

M O D E L O VÁ  Ř A D A  S L C M O D E L O VÁ  Ř A D A  S L C

SLC 42
SPOLEHLIVÉ 

VÍCEÚČELOVÉ  
DALEKOHLEDY 
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„Neexistuje téměř  
žádná situace, pro kterou by 
nebyly dalekohledy SLC 42 

dokonalou volbou.“

SLC 8x42/10x42
JEDEN  
ZA VŠECHNY
Skutečně víceúčelové dalekohledy. Dalekohledy SLC 8x42 a SLC 10x42  
jsou spolehlivé kdykoli a za každého počasí. Také se vyznačují zvlášť vysokou  
kvalitou optického výkonu. Tyto odolné a ergonomické dalekohledy vám  
budou sloužit mnoho let.

M O D E L O VÁ  Ř A D A  S L C
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TECHNICKÉ 
ÚDAJE

 OPTIKA
-  čočky s obsahem fluoridu (pro přirozený obraz s vysokým  

kontrastem)
-  maximální odstup výstupní pupily (pro pohodlnější sledování  

i u uživatelů s brýlemi)
-  optimalizované povrchové vrstvy SWAROBRIGHT, SWARODUR  

a SWAROTOP pro přirozené barvy
-  nelepivá povrchová vrstva SWAROCLEAN, která umožňuje snazší 

vyčištění skvrn způsobených vodou, repelentem proti hmyzu  
nebo pryskyřicí

-  zvlášť velké zorné pole díky širokoúhlému okuláru 
-  optimalizovaný systém střechových hranolů s P-povrchovou vrstvou 
-  čočky objektivu s vysokou světelností a optikou HD
-  integrované nastavení vyrovnání dioptrií v zaostřovacím kolečku

 MECHANIKA
-  šroubovací očnice z vyzkoušeného protialergického materiálu,  

které lze nastavit do tří (SLC 42) nebo čtyř (SLC 56) samostatných 
poloh a lze je odšroubovat za účelem čištění

-  odolné hořčíkové tělo přístroje
-  odolný, rychlý a přesný mechanismus zaostřování
-  odolné proti nečistotám, prachu a vodě (do hloubky 4 m) díky 

vnitřnímu zaostřování
-  žádné zamlžování díky naplnění dusíkem
-  závit pro připojení stativu

 DESIGN
-  snadné a rychlé používání i v rukavicích
-  ergonomické prohlubně pro lepší držení, které zabraňuje únavě  

při pozorování
-  pogumovaný povrch, který lze pohodlně držet i v chladném počasí
-  dokonale vyvážená hmotnost

 DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
-  funkční brašna, kryt okuláru, kryt čočky objektivu, pohodlný  

řemen na nošení (SLC 56), posuvný řemen (SLC 42)

BG
kryt dalekohledu

TA-SLC
adaptér na stativy 
pro SLC

CCS
pohodlný řemen  
na nošení

LCS
posuvný řemen

SSA
adaptér pro upevnění digitálního 
fotoaparátu (SLC 42)

BS
postroj na nošení

WES
speciální sada očnic

FSS
nosný plovoucí řemen

UTA
univerzální adaptér 
pro stativy (SLC 42)

CS
čisticí sada

PŘÍSLUŠENSTVÍ

*Hodnota se zasunutými okuláry · **Rozměry při vzdálenosti mezi pupilami 64 mm · B = okulár pro uživatele s brýlemi · W = širokoúhlé

SLC  
8x42 W B

SLC  
10x42 W B

SLC  
8x56 W B

SLC  
10x56 W B

SLC  
15x56 W B

Zvětšení 8x 10x 8x 10x 15x

Efektivní průměr čočky objektivu (mm) 42 42 56 56 56

Průměr výstupní pupily (mm) 5,3 4,2 7 5,6 3,7

Vzdálenost výstupní pupily (mm) 18,5 16 23 19,5 16

Zorné pole (m/1000 m) 136 110 133 110 78

Zorné pole (stupně) 7,8 6,3 7,6 6,3 4,5

Zorné pole pro uživatele s brýlemi (stupně) 7,8 6,3 7,6 6,3 4,5

Zorné pole oka (stupně) 61 61 60 60 62

Nejmenší zaostřitelná vzdálenost (m) 3,2 3,2 3,9 3,9 3,9

Vyrovnání dioptrií (dpt) +/- 4 +/- 4 +/- 4 +/- 5 +/- 5

Korekce dioptrií v ∞ (dpt) 4 4 5 8 8

Transmise světla (%) 91 91 93 93 93

Vzdálenost mezi pupilami (mm) 56-74 56-74 56-76 56-76 56-76

Stmívací faktor podle DIN 58388 18,3 20,5 21,2 23,7 29

Přibl. délka (mm)* 149 144 194 192 192

Přibl. šířka (mm)** 120 120 141 141 141

Přibl. výška (mm)** 63 63 73 73 73

Přibl. hmotnost (g) 810 790 1225 1195 1200

Funkční teplota: -25 °C/+55 °C · Skladovací teplota: -30 °C/+70 °C · Voděodolnost: 4 m pod hladinou (plněno dusíkem)

MODELOVÁ ŘADA SLC 
NA PRVNÍ POHLED

M O D E L O VÁ  Ř A D A  S L C M O D E L O VÁ  Ř A D A  S L C



Další informace můžete získat na následující adrese:

CS 08/2013 Změny v provedení a dodávce,  

stejně jako tiskové chyby jsou vyhrazeny.  

Práva ke všem fotografiím a ilustracím  

vlastní společnost SWAROVSKI OPTIK.

NAŠE PRODUKTY NAJDETE U VÝHRADNÍCH SPECIALIZOVANÝCH PRODEJCŮ  
A ONLINE NA ADRESE WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM


