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Test kikkerter - Kraftig allround (10x40 - 10x42)
Prisklasse over 10 000 kroner

Rangeringen er basert på en rekke testkriterier, herunder oppløsning, kontrast, lysstyrke og robusthet for å nevne noen. Vær også oppmerksom på at testscore er basert på
innbyrdes rangering mellom kikkertene på dette testskjemaert alene, og kan derfor ikke sammenlignes på tvers av de ulike testskjemaene. Vi lagerfører de modeller som til enhver
tid kommer best ut i sine prisklasser. KikkertSpesialisten er et frittstående, uavhengig selskap uten eier- eller konserntilknytning til importører. Prisene i vår nettbutikk kan være
endret siden testen ble publisert. Med forbehold om skrivefeil.
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Garantitid

Vanntett

Prismesystem

Vekt (g)

Lengde (mm)

Bredde (mm)

Nærgrense (m)

Synsfelt (m)

Utgangspupill

Objektivdiameter

Modell

Forstørrelse

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

5/10

10

10

5/10

KikkertSpesialistens vurdering

Pris

21 400

25 990

21 480

14 600

KikkertSpesialistens kommentar
Glimrende i motlys. Full skarphet i hele synsfeltet. Nøytrale
farger. Spesielt god kontrast. Godt egnet for reinjegere og andre
jegere som jakter i åpent terreng med store betraktningsavstander. Imponerende stor synssirkel gir en behagelig følelse
under bruk selv med briller. Fremragende optikk, betjeningskomfort og robusthet.
Meget god i motlys. Meget god oppløsning. Godt egnet for både
jegere og fuglekikkere. Gummiert fokushjul. Kropp av
magnesium (lavere egenvekt enn aluminium). Gummiarmering
med god gripeevne. AquaDura-coating (dugger mindre, regn
renner av, smuss setter seg ikke like godt). Lett og kompakt. En
av markedets desidert beste 10x42-kikkerter, men en smule dyr.
God i motlys (noe sløring). Meget stort synsfelt. SF er dedikert
fuglekikkere og bygd med lette materialer. Den er ikke like robust
som Zeiss’ kikkerter for jegere. Stort, gummiert fokus-hjul
betjenes lett også med kalde, våte hender eller votter. Åpen bro
gir et sikkert grep. Sentralt, trinnløst diopter hjul med god friksjon
og lås hindrer innstillingen å komme ut av posisjon. Upraktisk
frontdeksel i gummi.
Glimrende i motlys (så godt som ingen sløring). Meget god
oppløsning og kontrast. Kikkerten er kledt med grønn gummi
med god gripe evne. Lang øye-okular-avstand gjør kikkerten
uvanlig god også for brillebærere, uten vesentlig tap av synsfelt.
Glimrende optikk og robusthet. Ypperlig for jakt. Kort og
kompakt. God synskomfort. Mye for pengene.

Test kikkerter - Kraftig allround (10x40 - 10x42), side 2
Prisklasse over 10 000 kroner
Rangeringen er basert på en rekke testkriterier, herunder oppløsning, kontrast, lysstyrke og robusthet for å nevne noen. Vær også oppmerksom på at testscore er basert på
innbyrdes rangering mellom kikkertene på dette testskjemaert alene, og kan derfor ikke sammenlignes på tvers av de ulike testskjemaene. Vi lagerfører de modeller som til enhver
tid kommer best ut i sine prisklasser. KikkertSpesialisten er et frittstående, uavhengig selskap uten eier- eller konserntilknytning til importører. Prisene i vår nettbutikk kan være
endret siden testen ble publisert. Med forbehold om skrivefeil.
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Garantitid

Vanntett

Prismesystem

Vekt (g)

Lengde (mm)

Bredde (mm)

Nærgrense (m)

Synsfelt (m)

Utgangspupill

Objektivdiameter

Modell

Forstørrelse

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

5/10

5/10
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KikkertSpesialistens vurdering

Pris

19 890

11 500

17 889

KikkertSpesialistens kommentar
Meget god i motlys (lite sløring). God oppløsning. Gummiert
fokushjul. Kropp av magnesium (lavere egenvekt enn
aluminium). Gummiarmering med god gripeevne. AquaDuracoating (dugger mindre, regn renner av, smuss setter seg ikke
like godt). En av markedets mest kompakte 10x42-kikkerter.

Meget god i motlys (lite sløring). Både optisk og mekanisk
glimrende kikkert i kjent Leica-kvalitet. I motsetning til de dyreste
Leica-kikkertene mangler Trinovid AquaDura-coating. Meget
robust. Kompakt og relativt lett. God optikk.

Meget god i motlys (lite sløring). Meget lyst bilde. Stort,
gummiert fokushjul som er betjeningsvennlig også med kalde,
våte hender eller votter. Robust kropp kledd med naturgummi.
Lange, utstikkende objektivtubuser gir brukeren et praktisk og
sikkert grep om kikkerten. Praktisk okulardeksel i gummi.
Upraktisk frontdeksel i gummi. Noe skuffende kantskarphet.

FORKLARINGER
Vanntetthet
Om ikke annet er angitt er alle kikkerter i denne testen nitrogenfylt og garantert duggfri, vann- og støvtett. Tåler neddykking i vann inntil en viss dybde. Se produsentens spesifikasjoner for detaljer. Vanlige engelske betegnelser:
Waterproof/Fogproof.

Garanti
10 Noen produsenter gir full garanti i et visst antall år, noe som betyr at garantitiden omfatter både materialer og arbeidspenger.
2/10 På noen kikkerter med innebygd avstandsmåler gis det ofte en to-delt garanti, hvor det første tallet angir garantitiden på elektronikken, mens det andre tallet angir garantitiden på selve kikkerten/optikken.
10/30 Noen produsenter deler opp garantitiden i en viss periode på f.eks. 10 år hvor både materialer og arbeidspenger dekkes, mens de i de resterende år inntil garantien utløper (f.eks. de siste 20 år) dekkes kun materialkostnadene, ikke arbeidskostnadene.

Oppløsning
Score er gitt på grunnlag av bilderesultat fra labtest. Alle kikkerter testes under samme forhold, og alle faktorer som kan ha påvirkning på resultatet er konstante fra kikkert til kikkert. Vurderingen på dette punktet er objektiv og kikkertene er gitt score basert på
evnen til å skille små detaljer.

Kontrast
Poengene i tabellen er gitt på grunnlag av hvordan kikkerten oppleves å gjengi forskjellen på lyse og mørke detaljer i bildet. Vurderingen er subjektiv, og vi forbeholder oss retten til å gi score ut i fra det vi mener hver enkelt kikkert fortjener.

Lysstyrke
Score er gitt på grunnlag av bilderesultat fra labtest. Alle kikkerter testes under samme forhold, og alle faktorer som kan ha påvirkning på resultatet er konstante fra kikkert til kikkert. Vurderingen på dette punktet er objektiv.

Randskarphet
En utfordring ved konstruksjon av kikkerter er å oppnå full skarphet ikke bare i områdene i og nær sentrum av synsfeltet, men også helt ut i randsonen. Testpoengene skal gi et inntrykk av hvor stor andel av kikkertens synsfelt som er skarpt. Vi forbeholder oss
retten til å gi score ut fra det vi mener hver enkelt kikkert fortjener.

Synsfelt
Det er gitt score på grunnlag av hvor stort/bredt synsfelt kikkerten har. Vurderingen på dette punktet er objektiv.

Brillesynsfelt
Det er gitt score på grunnlag av hvordan synsfeltet oppleves med briller på. Oppleves kikkerten «trang»? Ser man hele synssirkelen? Vurderingen er subjektiv, og vi forbeholder oss retten til å gi score ut fra det vi mener hver enkelt kikkert fortjener.

Robusthet
Det er gitt score på grunnlag av flere kriterier, bl.a. hvordan kikkerten er bygd/konstruert, materialvalg, sårbare detaljer osv. Vurderingen gjenspeiler helhetsinntrykket vi har av kikkerten, og den er subjektiv. Vi forbeholder oss retten til å gi score ut fra det vi
mener hver enkelt kikkert fortjener.

Brukervennlighet
Det er gitt score på grunnlag av hvordan kikkerten oppleves ergonomisk og i bruk. Her legges det vekt på kikkertens detaljer og evt. tilbehør. Vurderingen gjenspeiler helhetsinntrykket vi har av kikkerten, og den er subjektiv. Vi forbeholder oss retten til å gi score ut
fra det vi mener hver enkelt kikkert fortjener.

Sammenligning av score fra forskjellige testskjemaer eller prisklasser
Tallscore på ett og samme testskjema angir forskjellene mellom de ulike modellene, men kun på dette skjemaet. Det er derfor ikke mulig å sammenligne score på tvers av de ulike testskjemaene eller prisklassene.

