
Lornetki i lunety Bushnell dostępne są w wielu rozmiarach, o różnych powiększeniach i średnicach 

obiektywów. Każdy model cechuje się unikalnymi funkcjami, które sprawiają że może on być idealnie 

dopasowany do potrzeb użytkownika i pozwala cieszyć się obserwowanym obrazem w każdych 

warunkach. 

 

Powiększenie i średnica obiektywu 

Modele lornetek często określa się dwoma liczbami, między którymi 

znajduje się znak „x” np. 8x 32. Pierwsza liczba oznacza 

powiększenie i w tym przypadku oznacza, że obserwowany przez 

lornetkę obiekt wydaje się być 8 razy bliżej niż byłby widoczny 

„gołym okiem”. Druga liczba oznacza średnicę obiektywu - im 

większa tym więcej światła dostaje się do lornetki i uzyskujemy jaśniejszy, bardziej wyraźny obraz. 

 

Typ pryzmatu 

Porro  

Układ typu Porro charakteryzuje się tym, że okulary lornetki położone są w innej 

linii niż jej obiektywy. Jest to klasyczne rozwiązanie zapewniające głębszy obraz i 

szerokie pole widzenia. 

Dachowe 

W układzie dachowym okulary lornetki są położone w tej samej linii co obiektywy. 

Takie rozwiązanie pozwala na budowę bardziej kompaktowych modeli o mniejszej 

wadze. 

 

Materiał pryzmatu 

Większość pryzmatów wykonanych jest ze szkła 

borokrzemowego (Bk-7) lub z kronu barowego (BaK-

4). BaK-4 to dużo lepszej jakości materiał, 

zapewniający jasny i wyraźny obraz. 

 

Pole widzenia 

Pomiar boków pola widzenia. Zdefiniowana jako szerokość w 

metrach obszaru widocznego na 1000 metrów. Lornetka 

szerokokątna jest lepsza do śledzenia ruchu. Generalnie, im 

większe powiększenie, tym węższe pole widzenia.  

 

Minimalne ustawienie ostrości 

Minimalna odległość ostrości (Close Focus) jest to minimalna odległość, w jakiej może się znajdować 

obserwowany obiekt tak, aby możliwe było jego całkowite wyostrzenie (np. 6m). 



 

Źrenica wyjściowa 

Odnosi się do rozmiaru okręgu światła widocznego w soczewce lornetki. Im większa źrenica 

wyjściowa tym jaśniejszy obraz. Aby określić rozmiar, podziel średnicę obiektywu przez powiększenie 

(np. model 8x 32mm ma źrenicę wyjściową równą 4mm). 

 

Odstęp źrenicy 

Jest to maksymalna odległość w jakiej może znajdować się oko od okularu bez utraty jakości obrazu. 

Duży odstęp pozwala na wygodne korzystanie z lornetki przez osoby noszące okulary.  

 

Powłoki antyrefleksyjne 

Zadaniem powłok antyrefleksyjnych jest maksymalna transmisja światła, dzięki 

czemu obraz jest jasny i dobrze odwzorowany. Wielowarstwowe powłoki 

(Fully-Multi Coated) stosowane w większości naszych modeli zapewniają 

najlepsze rezultaty. 

 

Szkła ED o niskiej dyspersji 

Niskodyspersyjne szkło fluorytowe ED Prime Glass zapewnia doskonałą 

rozdzielczość kolorów oraz kontrast i niemal eliminuje aberrację 

chromatyczną (barwienie krawędzi) dając wyraźne szczegóły nawet w 

warunkach słabego oświetlenia. 

 

Lead Free Glass 

Zastosowanie najlepszego dostępnego w tej chwili szkła bezołowiowego 

gwarantuje maksymalną jasność i ostrość obrazu, jednocześnie wspomagając 

ochronę środowiska. 

 

Powłoka ochronna EXO Barrier 

Opatentowana i stosowana wyłącznie przez firmę Bushnell hydrofobowa 

powłoka soczewek zapewnia niezmiennie wyraźny obraz nawet w 

najgorszych warunkach. Powłoka chroni optykę przed wodą, pyłem i 

odciskami palców.  

 



Powłoki fazowe PC-3 

Zastosowanie powłok fazowych PC-3 w najwyższych modelach zapewnia  

jeszcze lepszy kontrast i szczegółowość obrazu. 

 

 

Powłoka o ultra szerokim paśmie (UWB) 

Powłoka antyrefleksyjna dopasowana do każdej soczewki w ścieżce optycznej, 

która maksymalizuje przepuszczalność światła i dokładność odwzorowania 

kolorów. Wynik? Optymalna jasność i prawdziwe kolory uzyskiwane w 

pełnym paśmie widma światła. 

 

Wodoodporność 

Wodoodporne modele Bushnell posiadają uszczelnienia typu O-ring 

zapewniające pełną ochronę przed wilgocią. 

 

 

Powłoki dielektryczne 

Silnie odbijająca powłoka tylna wykorzystana w celu maksymalizacji 

przepuszczalności światła w całym widzialnym paśmie przez układ górnych 

pryzmatów lornetki.  

 

Stała ostrość (Perma-Focus) 

Lornetki mogą być wyposażone w system optyczny, które nie wymaga 

ustawiania ostrości - zapewnia szybki, wyraźny podgląd już od około 10 

metrów do „nieskończoności”. 

 

Wypełnienie azotem 

Ochronę przed zamgleniem lornetki uzyskuje się dzięki przepłukaniu suchym 

azotem, który całkowicie eliminuje wewnętrzną wilgoć. 


