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HEAT CONTROL

ОСТАНЕТЕ НА ТОПЛО, 
ЗАПАЗЕТЕ КОНТРОЛА 

БУТОН ЗА КОНТРОЛИРАНЕ  
НА ТОПЛИНАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ  
НА ТОПЛИНАТА

МЕМБРАНА ЗА ЕФЕКТИВНО  
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОПЛИНАТА

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ - ЗАРИМЕКС ООД
София 1756, бул. 8-ми Декември №1 
тел.: 02/874 10 80, моб.: 0883/31 44 88, факс: 02/876 44 28 · e-mail: office@zarimex.eu; www.zarimex.eu

Достъпен при водещи ловни търговци на дребно. За информация за най-близкия до вас дилър, 
посетете www.harkila.com или позвънете на +45 43 410 410

Серията дрехи с нагряване е идеалното решение за носене като среден слой през студените дни. 
Якето и двата елека са с отразяваща подплата, която разпространява топлината равномерно и 
вградени топлещи панели, които могат да бъдат прецизно настроени точно до температурата, 
която желаете, използвайки приложение на смарт телефон или бутона в гръдната област. Дрехите 
се захранват от външна батерия (Powerbank) по ваш избор. Якето и елеците са в комплект с ком-
пресивна чантичка, а мембраните са толкова гъвкави, че могат без проблем да бъдат сгънати и 
опаковани с останалото ви оборудване. Освен всичко якето може да бъде прано в перална машина 
без никакъв риск да бъде повредено.
 
1. СЛОЖЕТЕ POWERBANK · 2. СВЪРЖЕТЕ ТЕЛЕФОНА СИ ЧРЕЗ BLUETOOTH · 3. ВКЛЮЧЕТЕ ТОПЛИНАТА

harkila.com
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НОЩ

ДЕН

www.zarimex.eu

ЦЕНА: 1390.00 лв

Цифровият нощен прицел WRAITH 4-32x50 е снабден с 1920х1080 Цифровият нощен прицел WRAITH 4-32x50 е снабден с 1920х1080 
HD сензор за пълноцветна яснота денем. Прицелът разполага с 
10 различни скали и избор от 9 цвята, както и опция 
запаметяване до 5 профила за прострелка, всичко събрано в 
интуитивно меню. Възможност за фото и видео заснемане с 
висока резолюция. Комплектът включва инфрачервен 
илюминатор, защитна капачка и пикатини монтаж.

• 4 кратно оптично и 8 кратно цифрово увеличение
• Черно-бяла или зелена бленда при нощен режим
• 200 м дистанция за откриване на дивеч през нощта
с фабричен илюминатор
• Фото и видео заснемане
• USB порт за допълнително захранване и сваляне на мултимедия
• Слот за SD карта памет до 64GB  • Слот за SD карта памет до 64GB  

*комплектът не включва карта памет

КРИСТАЛНА ЯСНОТА 
ПРЕЗ ДЕНЯ И НОЩТА

10 RETICLES
9 COLORS

За повече информация се свържете с оръжеен магазин Zarimex 
тел. 02/874 10 80; моб. 0883/ 31 44 88 / office@zarimex.eu
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