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Ďalekohľady NexStar Evolution
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•
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Pokročilý systém Schmidt-Cassegrain so vstavaným
WiFi pripojením, nabíjateľnou batériou a novým
dizajnom montáže.
Jednoducho môžete ovládať váš teleskop pomocou
akéhokoľvek tabletu, alebo chytrého telefónu s
aplikáciou vydanou spoločnosťou Celestron, ktorá
umožňuje zobrazenie oblohy v reálnom čase.
Vidlicová montáž s novým dizajnom a integrovanou
rúčkou skrýva v sebe nabíjateľnú batériu a veľkú
plochu na odkladanie príslušenstva.

•

Nabíjateľná batéria typu lithium-ion
eliminuje potrebu externého
napájania a zabezpečí energiu na
celonočné pozorovanie – viac ako 10
hodín.
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Držiak príslušenstva!
•
•
•
•
•

3 x 1.25” okulárový otvor
1 x 2” okulárový otvor
Držiak externého príslušenstva
Vstavaná vodováha
Zostáva zmotovaný aj v zloženom stave!

Ďalekohľady NexStar Evolution
Funkcie

Výhody

Vstavané WiFi

Nie je potrebný ručný ovládač, stačí použiť chytrý
telefón alebo tablet na ovládanie teleskopu
pomocou WiFi

Voľne dostupná aplikácia
Celestron Navigator

Sledujte oblohu a ovládajte váš teleskop pomocou
interaktívneho planetária vo vašom chytrom
telefóne, alebo tablete. Aplikácia vás upozorní na to
kedy je najlepšie pozorovať napríklad Veľkú
červenú škvrnu na Jupiteri, prechody jeho
mesiacov, zákrytov planét Mesiacom. Takisto vás
upozorní na konjunkcie a zoskupenia planét.
Rozsiahla databáza informácií je doplnená
množstvom obrázkov objektov, ktoré sú
pozorovateľné vo vašom ďalekohľade.

Nabíjateľná batéria s dlhou
životnosťou.

Batéria zabezpečí nepretržité napájanie za bežnej
prevádzky na viac ako 10 hodín, čo postačuje na
pozorovanie počas celej noci.

Presne zhotovené závitové
prevody a vylepšené motory

Zabezpečia lepšiu pointáciu a sledovanie objektov.
Prevodovky s presnejším opracovaním v oboch
osiach umožňujú presnejšie navádzanie a menšiu
vôľu v pohybe. Jedná sa o výrazné vylepšenie.

SkyAlign

Jednoduché nastavenie pomocou troch objektov.

Ručný ovládač NexStar+

Aj napriek tomu že ďalekohľad je možné ovládať
cez Wifi v balení je aj klasický ručný ovládač.
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Funkcie

Výhody

Masívnejšia vidlicová
montáž

Nová širšia vidlica má lepšiu mechanickú
konštrukciu a poskytuje viac stabilné upevnenie
ako predošlé modely. Tubus je upevnený v rybine s
rýchloupínacou plochou a ergonomickým
upevňovacím systémom.

Napájanie pomocu USB

Montáž ďalekohľadu je možné napájať cez klasické
USB rozhranie.

Aretácia pohybu v oboch
smeroch

Umožňuje teleskop pohybovať v prípade potreby
ručne, uvoľnenie aret. je vhodné aj pri skladovaní.

Vrchný priestor na
odkladanie.

Odkladací priestor vstavaný do tela montáže
umožňuje odloženie 1,25“ okulárov a príslušenstva.

Statívový držiak na
príslušenstvo.

Držiak ma 1,25“ a 2“ okuláre a ostatné
príslušenstvo. Statív zostáva zmontovaný aj v
zloženom stave.

Osvietenie vrchného
odkladacieho priestoru

Osvetlenie odkladacieho priestoru pomocou
červených LED diód. Plynule regulovateľný jas
umožňuje nastavenie osvetlenia tak, aby bolo
pohodlné a nerušilo pozorovateľa ani okolie.
Osvetlenie je možné vypnúť pomocou ručného
ovládača, alebo aplikácie.
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Funkcie

Výhody

Statív

Celokovové prevedenie nôh z nerezovej ocele pre
väčšiu odolnosť a stabilitu. Indexové značky
umožňujú jednoduché nastavene výšky statívu.

Ľahké nastavenie a zloženie

Skrutky na nastavenie umožňujú ľahké a
jednoduché zloženie a rozloženie. Rýchloupínacia
skrutka je takisto na uchytenie tubus.

Štyri externé porty

K ďalekohľadu je možné pripojiť až štyri externé
zariadenie vrátanie novinky StarSense.

Pribalený adaptér

2,1 Ah adaptér na napájanie v základnom balení.

Astro-Imaging

Nový systém navádzania umožňuje jednoduchšie
využitie ďalekohľadu pri astrofotografii. Pri dlhých
expozíciách odporúčame Pro HD paralaktický klin.

6”, 8” a 9.25” modely

Široký rozsah modelov uspokojí každého

„Najlepší ďalekohľad je ten, ktorý používate často!“
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Dostupné varianty:
12090: NexStar EVO 6
12091: NexStar EVO 8
12092: NexStar EVO 9.25

Skyris M034 CMOS

•

•

•

•

Najlepšiu zobrazovaciu CMOS technológiu
spoločnosti Aptina MT9M034 používajú
zobrazovacie zariadenia po celom svete
(vrátane systému Celestron StarSense)
RÝCHLE, CITLIVÉ A CENOVO DOSTUPNÉ!

Využite plne výhody USB 3.0. Vďaka
„SuperSpeed“ rozhraniu získate až 200
obrázkov za sekundu, čo predstavuje
obrovskú výhodu pri snímaní planét
Pri snímaní planét a Mesiaca určite oceníte
výhody 1/3“ 1,2 megapixelového snímača s
60 snímkovým režimom za sekundu!

Skyris M034 CMOS
Vlastnosti

Výhody

Aptina MT9M034

Revolučná technológia v CMOS. Tento 1,2 Mpx
(1280x960 bodov) snímač má vynikajúcu citlivosť a
vysokoprenosovú rýchlosť.

1/3“ rozmer čipu

Dostatočne veľký na snímanie Mesiaca a planét

Vysoká hodnota

Vo svojej triede najlepšie čo je aktuálne dostupné.

2,5 m USB 3.0 kábel

Kvalitný prepojovací kábel so skrutkami

iCap softvér

Softvér na spracovanie 12-bit obrázkov

RegiStax

Výkonný softvér na skladanie a spracovanie
obrázkov.

FireCapture kompatibilita

Spolupracuje so systémo FireCapture, ktorý
podporuje ASCOM filtrové kolesá, pointáciu a
ďalšie...

Kamery dostupné v čiernobielom a farebnom prevedení

NexImage Burst

•

•

•

•

Cenovo dostupná kamera s čipom Aptina
MT9M034.
1.2MPx 1/3” snímač vhodný na snímanie
planét a Mesiaca
Vysokorýchlostné vyčitávanie obrazu je
vhodné pri snímaní planét.
Balenie obsahuje softvér iCap a Registax na
snímanie, spracovanie a skladanie obrazu.

NexImage Burst
Vlastnosti

Výhody

Aptina MT9M034

Revolučná technológia v CMOS. Tento 1,2 Mpx
(1280x960 bodov) snímač má vynikajúcu citlivosť a
vysokoprenosovú rýchlosť.

1/3“ rozmer čipu
Najlepší pomer cena/výkon

Dostatočne veľký na snímanie Mesiaca a planét
Cenovo dostupná kameraNexImage Burst
zabezpečí kvalitný obraz na snímanie aj pri horších
podmienkach.

iCap softvér

Softvér na spracovanie 12-bit obrázkov

RegiStax

Výkonný softvér na skladanie a spracovanie
obrázkov.

FireCapture kompatibilita

Spolupracuje so systémo FireCapture, ktorý
podporuje ASCOM filtrové kolesá, pointáciu a
ďalšie...

Kamery dostupné v čiernobielom a farebnom prevedení

Rowe-Ackermann
F/2.2 Schmidt astrograf
•

•

•

•

Nový optický systém navrhnutý poprednými
optickými inžiniermi Davidom Rowem a
Markom Ackermannom.
Skvelá optika so sveteľnosťou f/2,2 umožňuje
bezstratové použitie až so 70 mm snímačom
(vhodné napríklad aj pre full-frame
zrkadlovky)
Záznam pri takej svetelnosti je 20 krát
rýchlejší ako pri svetelnosti f/10. To znamená
že pri 30 sekundovej expozícii sa zachytia
detaily porovnateľné s 10 min. expozíciou. •
620 mm ohnisková vzdialenosť zabezpečí
obrovské zorné pole, vhodné na
fotografovanie širokých polí, astrometriu
alebo vyhľadávanie komét.

Jemné ostriace zariadenie s
pomerom 10:1 umožňuje
extrémne presné zaostrenie.

Rowe-Ackermann
F/2.2 Schmidt astrograf
Vlastnosti

Výhody

11” (280mm) F/2.2

Poskytuje skvelé zorné pole s vysokým rozlíšením
celého zobrazovacieho systému

4-elementové sklo z
vysokohodnotného materiálu

Minimalizuje farebné chyby a farebné skreslenie v
okrajoch zorného pola.

Plnevrstvené anitreflexné
vrstvy

Systém je navrhnutý tak, aby ho bolo možné
doplniť o špeciálne filtre a korekčné členy. Nie ste
obmedzení v žiadnom smere ani oblasti použitia.

70 mm priemer vstupnej
šachty

Bezprecedentný optický výkon a ostrosť od
jedného kraju k druhému vďaka veľkému otvoru pre
kameru, alebo senzor.

Zaostrovací systém v
mosadzných ložiskách

Extrémne presné zaostrovanie vďaka presnému
vedeniu ostriaceho systému

Dvojrýchlostné zaostrovanie
s pomerom 10:1

Presné ostrenie je zabezpečené dvojrýchlostným
ostriacim mechanizmom na hrubé a jemné
zaostrovanie

Chladiaci systém

Aktívne chladenie optickej sústavy zabezpečí
rýchlejšie vytemperovanie na okolité prostredie a
menší pohyb vzduchu v rámci tubus.

Vstavaný kamerový adaptér
Nightscape a DSLR
využiteľnosť

M42 závit, M48 redukcia a 55 mm koncovka
Kamery s 114 mm priemerom sú absolutne vhodné
na použitie s týmto ďalekohľadom, takisto ako aj
DSLR zrkadlovky

