
FLAGMASTER 1800
Dálkoměr



OGPO

GPO, German-Precision-Optics, je mezinárodní 
společnost, která vytváří a prodává prémiové 
outdoorové optické produkty pro sportovní 
nadšence, kteří hledají pro svůj sport vysoce 
kvalitní prémiovou optiku.
 
Globální ředitelství GPO, GmbH  se nachází 
v Mnichově a americké ředitelství GPO  se nachází 
ve Virginii. Toto geografické rozdělení zabezpečuje, 
že se na globální trh dostávají nejlepší sportovní 
optické přístroje na světě. Tato ředitelství společně 
řeší dizajn, technické provedení, výrobu a distribuci, 
aby produkty splňovaly nejvyšší požadavky ve všech 
cenových rovinách a produktových segmentech.
 
Společnost GPO se pyšní zaměstnáváním 
nejinteligentnějších, nejtalentovanějších 
a nejkreativnějších německých inženýrů, kteří díky 
svým dovednostem zajišťují, aby veškerá optika 
GPO měla špičkovou úroveň a unikátní vlastnosti. 



Zvětšení
Průměr objektivu v mm
Priemer objektivu v palcích
Propustná clona v mm
Propustná clona v palcích
Zorné pole m/1.000m
Zorné pole v °
Výstupní zornice v mm
Výstupní zornice v palcích
Oční reliéf v mm
Oční reliéf v palcích
Dioptrické zaostření
Dosah na vysoce reflexní cíle  
Minimální vzdálenost v m 
Minimální vzdálenost v yardech 
Přesnost do 100 m  
Přesnost nad 500 m  
Laserové záření 
Úhel sklonu  
Přesnost sklonoměru
Rychlost skenování 
Kompenzace sklonu  
LOS (přímá vzdálenost) 
Vizuální PinSeeker 

 
Detekce vlajky s optickým hranolem 
Detekce vlajky bez optického hranolu 
Životnost baterie 
Baterie 
Indikátor slabé baterie 
Voděodolný 
Provozní teplota ve °C  
Provozní teplota ve °F  
Skladovací teplota ve °C  
Skladovací teplota ve °F  
Hmotnost v g 
Hmotnost v oz 
Rozměr v mm  
Rozměr v palcích  
Vybavení

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 bezpečnostní třídy 1M 
+/- 60°  
+/- 1°  
3 skenování za sekundu 
Ano
Ano 
Ano 
Ano 
Ano 
Ano 
Min. 4000 měření  
CR2 
Ano 
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 
Baterie, šňůrka na krk, pouzdro,
návod na použití, čistící hadřík 

 

Technické vlastnosti Měření vzdálenosti až 1800 metrů

FLAGMASTER 1800 vám dává příležitost měřit reflexní 
objekt přesně a opakovaně až do vzdálenosti 1800 metrů. 
(Maximální měřící vzdálenost závisí na podmínkách 
prostředí a odrazivosti měřeného objektu.)

 
 

 

 

Režim Hyperscan se 3 měřeními za sekundu

Ovladatelné jednou rukou

Technologie Dual PinSeeker

FLAGMASTER 1800 kombinuje dvě technologie PinSeeker 
v jednom produktu. Pokud má vaše golfové hřiště vlajky
s hranolem nebo jiným reflexním materiálem, FLAGMASTER 
1800 tento odraz zachytí. Vlajky bez reflexního materiálu
jsou detekovány pomocí další technologie. FLAGMASTER 
1800 můžete tedy používat na všech golfových hřištích. 
 

 
 
 
 
  

 

  

FLAGMASTER 1800 je vybaven vizuálním indikátorem. 
Tento indikátor umožňuje používat FLAGMASTER 1800 
na oficiálních turnajích. Pokud je aktivován režim SLOPE, 
který zobrazuje vzdálenost s přihlédnutím k úhlu terénu, 
dvě LED diody na přední straně budou blikat. 
Režim SLOPE můžete vypnout a dálkoměr oficiálně 
používat v turnajích.  

Korekce sklonu

FLAGMASTER 1800 je vybaven vizuálním legálním 
indikátorem. Tento indikátor umožňuje používat 
FLAGMASTER 1800 v oficiálních turnajích. 
Pokud je aktivovaný režim SLOPE, který vám ukazuje 
vzdálenost s ohledem k úhlu terénu, a není povolen 
v oficiálních turnajích, dvě LED diody na přední straně 
dálkoměru budou blikat. Režim SLOPE můžete vypnout 
a používat FLAGMASTER 1800 i v oficiálních turnajích.
 

Hmatový PinSeeker

Legální indikátor pro účast na o�ciálních turnajích



Váš FLAGMASTER má zabudovaný snímač náklonu, který 

určuje přesný úhel až do ± 70 stupňů. FLAGMASTER 

automaticky vypočítá upravenou vzdálenost na základě 

měřené vzdálenosti a úhlu. Když je váš FLAGMASTER 

v režimu LOS (přímá vzdálenost), bude se vám střídavě 

ukazovat vzdálenost 500 metrů a naměřený úhel. 

Pokud je FLAGMASTER v režimu SLOPE, zobrazí se 

přepočítaná vzdálenost 433 metrů zahrnující úhel 30 °. 

 

 

 

Informace o režimu SLOPE (sklon)
Rychlé nastavení dioptrií 

pro lepší ergonomii

Kryt baterie 
s jednoduchou 

manipulací 
 Integrovaný režim SLOPE

      - kompenzace úhlu

Legální / Ilegální indikátor
Skutečná korekce vzdálenosti 

včetně odpalu

Pin Finder s technologií JOLT
Viditelná a vibrační zpětná vazba

Zvětšení 6x

Režim skenování (integrovaný)

Dosah
až 1800 m

 

HLCD Displej
25% vyšší 

propustnost
v porovnání 

se standardním 
displejem

 

 

Příklad:
V režimu LOS 500 yardů 
pod úhlem 30°= 433 yardů 
v upravené vzdálenosti

Vypočítaná vzdálenost s ohledem na sklon - 433 yardů



Informace o cenách, rozsahu dodávky a službách jsou platné od doby 
tisku a na základě aktuálních údajů. Chyby, tiskové chyby a technické 

změny jsou vyhrazeny. Reprodukce, také částečná, pouze s písemným 
souhlasem společnosti GPO GmbH & Co KG.

 

Speciální záruka:
Naše záruka zahrnuje jedinečnou 10-roční záruku 

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


