Tlačová správa z veľtrhu
CES Las Vegas

Nové produkty Celestron

Spoločnosť Celestron, popredný
výrobca astronomických teleskopov,
mikroskopov a športovej optiky
predstavil päťdesiat nových
produktov počas veľtrhu
“International CES 2013” v Las
Vegas.
Niekoľko nových tried binokulárnych
ďalekohľadov v rôznom cenovom
rozpätí, LCD mikroskopy ktoré
upútali pozornosť návštevníkov.
Hlavnou atrakciou však bola nová
paralaktická montáž pre
astrofotografiu a veľké množstvo
príslušenstva ktoré zjednodušuje
pozorovanie oblohy ako nikdy pred
tým.

1.AVX paralaktická montáž
Ideálna montáž pre astrofotografov
Nová montáž Celestron AVX je
preukázateľne stabilnejšia a precíznejšia
ako iné montáže v rovnakej triede vďaka
kompletne inovovanému systému
pohonov. AVX je pripravená na použitie s
Edge HD 925 a 11” SchmidtCassegrainami na astrofotografiu. S
použitím nástavca Hyperstar v ohnisku so
sveteľnosťou f/2, alebo na vizuálne
pozorovanie. Periodická chyba motorov
dosahuje hodnotu 10-12” a dokáže byť
redukovaná pomocou vstavaného
systému eliminácie periodickej chyby,
ktorá je priamo v montáži. Nové
ergonomické a masívnejšie uchytenie a
kryty zabezpečujú pohodlné pohybovanie
cez meridián a eliminujú slepé polohy
montáže, pri ktorých by sa mohli stretnúť
mechanické časti proti sebe. Vďaka
prídavnému wifi modulu SkyQ a
StarSense nastavovaniu sa právom zaradí
medzi moderné, presné a na obsluhu
jednoduché montáže.

2. StarSense modul na nastavenie
ďalekohľadu

Asi najvzrušujúcejší produkt na najbližšie
roky. Prináša skutočnú revolúciu pre
amatérskych astronómov.
“StarSense” je doplnkom ručného
ovládača ďalekohľadu. Obsahuje CCD
kameru a dá sa pripojiť k akémukoľvek
ďalekohľadu systému Celestron Nexstar,
ktoré mal Celestron v ponuke za
posledných 10 rokov. Vďaka vstavanej
kamere zautomatizuje nastavovanie
ďalekohľadu tak že nemusíte do jeho
procesu nijak zasiahnuť. V prípade
použitia StarSense nie je potrebné
nastavenie súradníc, dátumu, času,
nastavovanie pólu, vyhľadávanie
kalibračných hviezd.... StarSense spraví
všetko automaticky. Kamera (ktorá sa
pripojí do držiaka hľadáčika) pomocou
troch snímkov oblohy zanalizuje hviezdne
pozadie a spraví za vás všetko
automaticky. Celá procedúra netrvá dlhšie
ako 3 minúty. StarSense modul je určený
pre všetkých - od začiatočníkov až po
astronomických mazákov - skrátka pre
všetkých tých, ktorí nechcú strácať čas
perfektným nastavovaním ďalekohľadu.

Paralaktická montáž s modulom
StarSense
Modul StarSense môže byť použitý takisto
s paralaktickou montážou. Najprv je

potrebné nastaviť ďalekohľad na pól
pomocou režimu “All Star Alignment”.
Dôležité je pri tom nastaviť jedine Polárku
do zorného poľa. Následne StarSense
modul spraví tri snímky vybraných
hviezdnych polí a do 3 minút nastaví
ďalekohľad na používanie.

Funkcia T-Point
Rozširujúca funkcia na zvýšenie presnosti
pohybu montáže ďalekohľadu. Pomocou
namapovania 10 jasných hviezd môžete
zvýšiť presnosť chodu montáže až na
úroveň profesionálnych prístrojov.
Ostatné vylepšenia
StarSense kamera má dva výstupy. Jedne
na pripojenie k ďalekohľadu a druhý USB
na prepojenie s počítačom. Cez USB
výstup je možné updatovať ovládací
softvér kamery, ale takisto použiť aj na
stiahnutie snímkov z kamery do počítača.
Širokouhlé snímky oblohy je možné
následne spracovať a vytvoriť tak snímky
nočnej oblohy. Celestron pracuje na
ďalších funkciách, ktoré budú pridávané
postupne do modulu StarSense

Mimoosový hľadáčik

60Da.
3.Mimoosové pointovanie
Nový mimoosový hľadáčik slúži na
mimoosové pointovanie pomocou
pointačného okuláru. Časť zorného poľa
sa zobrazuje cez malé zrkadielko do
šachty v ktorej môžete upevniť okulár s
nitkovým krížom. Mimoosový hľadáčik
pasuje vďaka extrémne úzkemu
upínaciemu rozmeru takmer na všetky
ďalekohľady. Dá sa pripojiť cez T-2, alebo
M48 adaptér.
4.Barlowova šošovka Luminous 2,5x
Apochormatická 2” Barlowova šošovka s
2,5 násobným predĺžením. Viacnásobné
antireflexné vrstvy zabezpečujú ostrý a
farebne verný obraz.

Sortiment značky Celestron získate
u autorizovaného dovozcu ďalekohľadov
Celestron do SR:

5.Reduktor ohniska f/0,7 pre 8”
EdgeHD ďalekohľady
Štvoršošovkový reduktor zo špeciálneho
lantániového skla je určený pre modely
EDGE GD 8”. Skráti pôvodné ohnisko na
hodnotu 1400 mm. Bezkomové a
vyrovnané zorné pole je určené na
astrofotografiu s APS čipom, napríklad
Celestron NightScape, Canon 600D, alebo
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Sortiment Celestron si môžete objednať
aj so zľavou cez náš ishop www.tromf.sk

