
FLAGMASTER 1800
Diaľkomer



OGPO

GPO, German-Precision-Optics je medzinárodná 
spoločnosť, ktorá vyrába a predáva prémiové 
outdoor optické prístroje športovým nadšencom, 
ktorí vyhľadávajú vysoko kvalitné pomôcky
používané v ich športe.

GPO, GmbH má sídlo v Mníchove (Nemecko)
a GPO USA sídli vo Virgínii. Toto geografické 
rozdelenie zabezpečuje, že sa na globálny trh 
dostávajú najlepšie športové optické prístroje
na svete. Spoločne sa rieši dizajn, technické 
prevedenie, výroba a distribúcia. A preto tieto 
výrobky spĺňajú najvyššie špecifikácie vo všetkých 
cenových rovinách a produktových segmentoch.

GPO sa pýši tým, že zamestnáva
najinteligentnejších, najtalentovanejších 
a najkreatívnejších nemeckých inžinierov. 
Ich zručnosť a dovednosť sú zárukou, že všetky 
GPO prístroje majú nadštandardnú kvalitu 
a jedinečné vlastnosti.



Zväčšenie
Priemer objektívu v mm
Priemer objektívu v palcoch
Priepustná clona v mm
Priepustná clona v palcoch
Zorné pole m/1.000m
Zorné pole v °
Výstupná šošovka v mm
Výstupná šošovka v palcoch
Očný reliéf v mm
Očný reliéf v palcoch
Dioptrické zaostrenie
Dosah na vysoko reflexné ciele  
Minimálna vzdialenosť v m 
Minimálna vzdialenosť v yardoch 
Presnosť merania do 100 m  
Presnosť merania nad 500 m 
Laserové žiarenie 
Sklon uhla  
Presnosť sklonomeru
Rýchlosť skenovania 
Kompenzácia sklonu  
LOS (priama vzdialenosť) 
Vizuálny PinSeeker 

 
Detekcia vlajky s optickým hranolom 
Detekcia vlajky bez optického hranolu 
Životnosť batérie 
Batéria 
Indikátor slabej batérie 
Vodeodolný 
Prevádzkové teploty v stupňoch C° 
Prevádzkové teploty v stupňoch F° 
Teplota skladovania v stupňoch C° 
Teplota skladovania v stupňoch F° 
Váha v gramoch 
Váha v unciach 
Rozmery v mm  
Rozmery v palcoch 
Dodáva sa s vybavením

6x 
20 mm 
0,78 in 
20 x 13 mm 
0,78 x 0,51 in 
132 m 
7,5°  
3,4 mm 
0,134 in 
16,5 mm 
0,65 in 
+/- 3 dpt. 
1.800 m 
6 m 
6,56 yds 
+/- 1 m 
< 0,5% 
IEC laser bezpečnostnej triedy 1M 
+/- 60°  
+/- 1°  
3 skenovania za sekundu 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Min. 4000 meraní  
CR2 
Áno 
10 sek. 
od -10° do +55° 
od 14°F do 131°F 
od -20° do +70° 
od -4°F do 158°F 
147 g 
5,2 oz 
94 x 76 x 33,8 
3,7 x 2,99 x 1,3 
Batéria, šnúrka na krk, puzdro, 
návod na použitie, handrička na čistenie

 

Technické vlastnosti Meranie vzdialenosti do 1 800 metrov

FLAGMASTER 1800 vám dáva možnosť merať reflexný objekt 
presne a opakovane až do vzdialenosti 1 800 metrov. 
(Maximálna meracia vzdialenosť závisí od podmienok 
prostredia a odrazových vlastností konktrétneho cieľa.)

 

 

Režim Hyperscan s 3 meraniami za sekundu

Ovladateľné jednou rukou

Technológia Dual PinSeeker

FLAGMASTER 1800 kombinuje dve technológie PinSeeker 
v jednom prístroji. Ak má vaše golfové ihrisko vlajky 
s optickým hranolom alebo s iným reflexným materiálom, 
FLAGMASTER 1800 tento odraz zachytí. Rovnako vlajky bez 
reflexného materiálu sa dajú detegovať pomocou dodatočnej  
technológie, nazvanej FIRST TARGET (Prvý cieľ). Takže tento  
diaľkomer môžete použiť na všetkých golfových ihriskách.

 
 

 

FLAGMASTER 1800 je vybavený vizuálnym indikátorom. 
Tento indikátor umožňuje oficiálne používať FLAGMASTER 1800 
na súťažiach. Ak je aktivovaný režim SLOPE, ktorý zobrazuje
vzdialenosť zohľadňujúcu sklon terénu, a ak tento režim nie je 
povolený v oficiálnych turnajoch, budú blikať dve LED diódy 
na prednej strane. Režim SLOPE môžete vypnúť a diaľkomer 
oficiálne používať v súťažiach.  

Korekcia sklonu

FLAGMASTER 1800 je vybavený vizuálnym indikátorom. 
Tento indikátor umožňuje používať FLAGMASTER 1800 
na oficiálnych turnajoch. Ak je aktivovaný režim SLOPE, 
zobrazí sa vám vzdialenosť zohľadňujúca sklon terénu. 
Ak režim SLOPE nie je povolený v oficiálnych turnajoch, 
rozblikajú sa dve LED diódy na prednej strane. 
Režim SLOPE môžete vypnúť a oficiálne používať 
FLAGMASTER v súťažiach ako merač vzdialenosti.

Hmatový PinSeeker



Váš FLAGMASTER má zabudovaný snímač náklonu, 

ktorý určuje presný uhol náklonu až do ± 70 stupňov.

Váš FLAGMASTER automaticky prepočíta upravenú

vzdialenosť na základe nameranej vzdialenosti a uhla. 

Keď je váš FLAGMASTER v režime LOS (priama vzdialenosť),

bude sa vám striedavo zobrazovať vzdialenos‘t 500 metrov 

a nameraný uhol. Ak je FLAGMASTER v režime SLOPE, zobrazí sa 

prepočítaná vzdialenosť 433 metrov zahrnujúca uhol 30°.

Informácie o režime SLOPE (sklon)
Rýchle nastavenie dioptrií

na dosiahnutie lepšej ergonómie

Kryt batérie 
s jednoduchou 
manipuláciou

Integrovaný režim SLOPE
- kompenzácia uhla

Legálny / nelegálny ukazovateľ 
Skutočná korekcia vzdialenosti

vrátane odpalu loptičky

Pin Finder s technológiou JOLT
Viditeľná a vibračná spätná väzba

Zväčšenie 6x

Režim skenovania (integrovaný)

Dosah
až 1800 m

 

HLCD displej
o 25 % vyššia
priepustnosť 
v porovnaní 

so štandardným 
displejom

Príklad:
v režime LOS vzdialenosť 500 yardov 
pod 30° sklonom 
= upravenej vzdialenosti 433 yardov

Upravená vzdialenosť vďaka sklonu svahu na 433 yardov



Informácie o cenách, rozsahu dodávky a službách sú platné od doby 
vytlačenia a na základe aktuálnych údajov. Nepresnosti, tlačové chyby 

a technické zmeny vyhradené. Reprodukcie možné iba s písomným 
súhlasom spoločnosti GPO GmbH & Co KG.

 

Špeciálna záruka:
Naša záruka zahrňuje jedinečnú 10-ročnú záruku 

na optiku / mechaniku a 2-ročnú záruku na elektroniku. 


