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Dnešní výzvy lze 
překonat pouze pomocí 
technologie zítřka. Teď 
přišel čas puškohledu dS.
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ZAČNĚTE  
POUŽÍVAT CHYTRÉ  
TECHNOLOGIE
SWAROVSKI OPTIK PŘINÁŠÍ DIGITÁLNÍ INTELIGENCI
Průhledový displej puškohledu dS zobrazuje klíčové údaje měření  
v reálném čase do zorného pole lovce bez jakýchkoli rušivých prvků. 

AUTOMATICKÝ ZÁMĚRNÝ BOD
Ještě nikdy nebylo snazší soustředit se na klíčové prvky lovu.  
Puškohled dS automaticky zobrazuje správný záměrný  
bod a zohledňuje vzdálenost, tlak vzduchu, teplotu a úhel.

INDIVIDUÁLNÍ I PŘIZPŮSOBITELNÉ
Pomocí svého chytrého telefonu můžete puškohled dS přesně  
přizpůsobit svým osobním balistickým údajům. Také si můžete  
přizpůsobit průhledový displej.

1

2

3

Pokud chcete získat zvlášť chytré údaje ve  
3D zobrazení i s videoklipy, případně dodatečné  
informace o puškohledu, jednoduše si stáhněte  
aplikaci dS Configurator z obchodu App Store  
a klikněte na tlačítko Augmented Reality  
(Vylepšená realita) na úvodní stránce aplikace. 
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NA HRANĚ  
ZÍTŘKA

Novinky nás vždycky fascinují nejvíc. Stejně jako nás 
umí naplnit úžasem cestování na místa, kde jsme 

ještě nikdy nebyli, i nové loviště nám může poskytnout 
vzrušující lovecké zážitky. Nyní máme k dispozici 

puškohled, který umí vyvolat stejné pocity: puškohled 
dS od společnosti SWAROVSKI OPTIK. 
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Budoucnost lovu je 
před námi. A díky 
puškohledu dS do 
ní můžeme vykročit.



S
lunce dnes vychází brzy. Tato výprava byla plánovaná již 
dlouho – a nyní se na ni těšíme a jsme plni očekávání. 
Co přinesou následující hodiny a dny? Povede se nám 
zahlédnout zvěř? Bude těžké přiblížit se k cíli v tomto 
rozlehlém kopcovitém terénu? A co je nejdůležitější: 

Budeme úspěšní? 
 
Vždy, když se vydáme zápasit s mnoha výzvami, které přináší lov, se nám 
hlavou honí spousta otázek. Loviště, terén i zvěř jsou nové a neznámé. 

Proto není snadné odhadnout vzdálenosti. Jediné dvě věci, na které 
se nyní můžeme dokonale spolehnout, jsou naše vlastní schopnosti  
a lovecké vybavení, které nám zajišťuje maximální možné bezpečí.

A to jsou přesně ty situace, pro které společnost SWAROVSKI OPTIK 
navrhla tento nový puškohled. Je to proto, že puškohled dS přesně 
měří vzdálenost a díky své digitální inteligenci nezobrazuje automaticky 
pouze záměrný bod. To znamená, že se můžete v klíčovém okamžiku 
plně soustředit na ty nejdůležitější věci.
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CHYTRÝ  
PUŠKOHLED
Naše odpověď na současné výzvy, které přináší lov: Inteligentní  
technologie, kterou používá puškohled dS, vám pomůže zachovat  
úplné soustředění v jakékoli situaci.

ŠTÍHLÝ TVAR 
Skutečná velikost se skrývá 

uvnitř puškohledu. Puškohled 
dS představuje kombinaci  

digitální inteligence  
a atraktivního vzhledu. 

VYNIKAJÍCÍ OPTICKÉ VYBAVENÍ
 Ověřené optické vybavení  

nabízí 5násobný zoom, založený  
na standardech společnosti  

SWAROVSKI OPTIK, který lze při lovu 
použít společně s elektronickým  

vybavením nebo bez něj.
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SPRÁVNÝ ZÁMĚRNÝ BOD
Jednoduše stisknutím tlačítka odměříte 

přesnou vzdálenost. Okamžitě se  
automaticky zobrazí přesný záměrný bod, 

který zohledňuje nastavení zvětšení,  
tlak vzduchu, teplotu i úhel. Už nemusíte 

před střelbou provádět ruční úpravy  
nastavení puškohledu. 

SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ
„Chytrý puškohled“ označuje, 

že je použití puškohledu dS 
extrémně jednoduché. Díky 
rozhraní Bluetooth® můžete 

pomocí aplikace snadno 
přenést balistické údaje. 

PRŮHLEDOVÝ DISPLEJ
Průhledový displej s vysokým 
rozlišením vám jasně  
poskytne všechny relevantní 
údaje týkající se lovu,  
v reálném čase a bez  
jakýchkoli rušivých prvků. 
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dS – D JAKO DIGITÁLNÍ Společnost SWAROVSKI OPTIK poprvé spojila 
optické vlastnosti analogového puškohledu s klíčovými výhodami  
digitálního puškohledu – výsledkem je působivé nové zařízení.

dS – D JAKO DOSTŘEL Zejména při střelbě na velké vzdálenosti při lovu  
v neznámém terénu je důležité zajistit co největší bezpečnost. Puškohled 
dS vám nabízí právě tuto bezpečnost.

PŘIBLÍŽENÍ  
VZDÁLENÉHO CÍLE
Při lovu potřebujete přesně zamířit a zasáhnout cíl přesným výstřelem. Děláme všechno pro  
to, abychom vám poskytli nejvyšší možnou podporu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout,  
je chytrá technologie v puškohledu dS. Průhledový displej s vysokým rozlišením vám jasně  
poskytne všechny relevantní údaje, které vám zajistí úspěšný lov. 
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ZASTAVOVACÍ EFEKT
Puškohled automaticky zobrazuje 
energii přenesenou do cíle při zásahu 
na odměřenou vzdálenost (v joulech). 
Obrázek na displeji lze zapnout nebo 
vypnout pomocí aplikace. 

VZDÁLENOST
Klíčová výhoda: Puškohled  
dS přesně měří vzdálenost,  
kterou lze v aplikaci nastavit  
na metry nebo yardy.

SPRÁVNÝ ZAMĚŘOVACÍ BOD A ZNAČKY VÝŠKOVÉ KOREKCE
Jednoduše stisknutím tlačítka odměříte přesnou vzdálenost. Okamžitě se  
automaticky zobrazí přesný záměrný bod, který zohledňuje nastavení zvětšení,  
tlak vzduchu, teplotu i úhel. Intervaly značek výškové korekce jsou vypočítány  
na základě vzdálenosti a balistických údajů zbraně. Značky výškové korekce  
lze samostatně vybrat pomocí aplikace. 

RYCHLOST VĚTRU
Pomocí aplikace v chytrém 
telefonu si můžete vybrat 
mezi dvěma rychlostmi větru 
a mezi metrickými nebo 
imperiálními jednotkami. 
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OSOBNÍ BALISTICKÉ ÚDAJE Na puškohledu už nemusíte provádět žádné ruční 
úpravy nastavení. K výpočtu zaměřovacího bodu budou použity osobní 
balistické údaje pro danou kombinaci zbraně a střeliva, které jsou určeny 
v průběhu nastřelování. Osobní údaje můžete zadat pomocí aplikace pro 
chytré telefony. Výsledek představující vypočtenou balistickou křivku bude 
přenesen přímo do puškohledu dS.

OSOBNÍ NASTAVENÍ Použití metrů nebo yardů, nastavení bočního větru 
pro značky výškové korekce (dostupné možnosti jsou 3/6 m/s nebo 
5/10  m/s, vždy od 90°), délka zobrazení (40, 60 nebo  80 sekund), 
nebo malé, střední nebo velké zobrazení bodu a šířky zdvihu. Všechna 
tato nastavení lze konfigurovat podle osobní preference a požadavků 
prostřednictvím aplikace.

INTELIGENTNÍ 
PŘIPOJENÍ
Nebereme možnost připojení na lehkou váhu: Mnoho nastavení puškohledu dS  
lze snadno nastavit pomocí aplikace pro chytré telefony. Také lze jednoduše  
přenášet data prostřednictvím rozhraní Bluetooth®. 
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Aplikace dS Configurator  
pro chytré telefony  
je k dispozici v obchodech  
App Store a Google Play.
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TECHNICKÉ
ÚDAJE

Zvětšení 5-25

Efektivní průměr čočky  
objektivu (mm) 48-52

Průměr výstupní pupily (mm) 9,6-2,1

Vzdálenost výstupní pupily (mm) 95

Zorné pole (m/100 m) 7,3-1,5

Zorné pole (stupně) 4,2-0,84

Zorné pole oka (stupně) 21,5

Vyrovnání dioptrií (dpt) -3 - +2

Korekce bodu zásahu/kliknutí 
(mm/100 m) 7

Kompenzace paralaxy (m) 50-∞

Závit pro připojení filtru objektivu M63 x 0,75

Přibl. délka (mm) 403

Přibl. hmotnost (g) 1090

Průměr středového tubusu (mm) 40

Max. rozsah nastavení výškové/
stranové korekce (m/100 m) 1,2 / 0,7

Výškové nastavení displeje nahoru/
dolů při 25x zvětšení (m/100 m) 0,13 / 0,47

Boční nastavení displeje vlevo/ 
vpravo při 25x zvětšení (m/100 m) 0,22 / 0,22

 

Displej LCoS, monochromatické

Délka zobrazení (s) (aplikace  
dS Configurator) 40 / 60 / 80

Upozornění časového limitu  
displeje (s) 10

Úrovně jasu displeje 64

Délka zobrazení osvětlené záměrné 
osnovy (s) (aplikace dS Configurator) 40 / 60 / 80

Rozsah měření (m) 30-1375

Přesnost měření (m) +/- 1

Doba měření (s) ≤ 0,7

Měřený úhel (stupně) +/- 60

Max. korekce záměrného bodu (m) 1024

Laser Třída 1 EN/FDA

Konverze yd/m (aplikace  
dS Configurator) Yard/metr

Baterie CR123

Upozornění baterie (při 23 °C) Přibl. 100x

Doba provozu 500x

Rozšíření programu (aplikace) Aplikace dS Configurator 

Operační systém
iOS od verze 8.1

Android od verze 4.4 KitKat

Rozhraní Bluetooth®*

Min. rozsah rozhraní (m) 2

dS 5-25x52 P

Funkční teplota – elektronika (°C): −10 až +55, Funkční teplota – mechanika (°C): −20 až +55, Skladovací teplota (°C): −30 až +70, Voděodolnost: 4 m pod hladinou (plněno inertním plynem) 

Změny v provedení a dodávce, stejně jako tiskové chyby jsou vyhrazeny. *Bluetooth® je registrovaná ochranná známka Bluetooth SIG, Inc.
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ochranná krytka puškohledu 
s magnetickým uchycením

ochranná krytka okuláru  
s magnetickým uchycením

SLP-E-46 SLP-O-63

ZAKÁZKOVÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

čisticí sadaochranný návlek puškohledu

CSSG-XL
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Další informace můžete získat na následující adrese:

CZ 03/2017 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
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