Pierwsze wrażenia o najnowszej lornetce
EL 10x42 SWAROVISION
Dziś, 31 stycznia 2010 porównywaliśmy (Gustaw Schneider i Jacek Betleja) dwa modele lornetki
firmy SWAROVSKI OPTIK EL 10x42. Starszy model (na zdjęciach poniżej z lewej i na dole) i
najnowszy o nazwie SWAROVISION, którego pierwszy egzemplarz właśnie dotarł do Polski.
Spodziewaliśmy się, że będzie można zobaczyć różnice pomiędzy tymi dwoma modelami. Jednak
rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania. Różnica na korzyść nowego modelu jest widoczna od razu
po przyłożeniu lornetki do oczu! Obraz jest porażająco jasny, biel jest jeszcze bardziej biała,
perspektywa jest bardziej plastyczna i przy dłuższym porównaniu można dostrzec lepszą rozdzielczość.
Z zewnątrz oba modele są bardzo podobne do siebie. Największa różnica widoczna jest w średnicach
soczewek okularów. Ogromne, nowe okulary wskazują na zdecydowanie nowocześniejszą konstrukcję.

Patrzenie na ptaki przez nową EL zapiera dech w piersiach. Dziś przed zmrokiem obserwowałem
zimujące ptaki na niezamarzniętym zbiorniku w Bytomiu i nie mogłem
oderwać oczu od krzyżówek i łysek. Nigdy wcześniej nie widziałem ich tak
wyraźnie!
Śmiało można powiedzieć, że rok 2010 rozpoczął się od dwóch
spektakularnych drugich wydań. Mamy, najprawdopodobniej najlepszą
lornetkę dla ptasiarzy, która powinna na wiele lat zostać liderem na rynku.
Mamy też nowe wydanie najlepszego przewodnika do rozpoznawania
europejskich ptaków – Collins Bird Guide. Z tak wspaniałymi narzędziami
obserwowanie ptaków to czysta przyjemność i jednocześnie wielkie
wyzwanie.
Przez cały rok 2010 przy zakupie lornetki EL 10x42 SWAROVISION dla
każdego ptasiarza dołączam w prezencie tę książkę. Do tego dochodzi jeszcze
tegoroczna promocja ze ślepowronem, o szczegóły której można pytać pisząc
na adres betleja@kestrel.pl Póki co, na początku roku czas oczekiwania na tę
lornetkę wynosi 5 tygodni, warto więc już teraz zamówić ją aby dotarła przed
wiosną.
EL 10x42 SWAROVISION można będzie zobaczyć na regionalnych
zjazdach ornitologicznych w południowej Polsce, a także podczas innych
imprez ptasiarskich przez cały bieżący rok. Aktualne informacje będą
dostępne na stronie www.kestrel.pl lub w bezpośrednim kontakcie ze mną
poprzez pocztę elektroniczną betleja@kestrel.pl lub telefonicznie 602 304 397
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