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Feature Icons

Product Naming Scheme Types of Binocular Construction

(1) Series
(2) Type: D – roof (Dach) prisms; P – porro prisms
(3) Magnification
(4) Objective Lens Diameter
(5) Main Features:

WP – waterproof construction
ED – ED (Extra-low Dispersion) glass used
ZOOM – with zoom

Porro Prism Binoculars
True to binocular basics, this 
prism design provides high optical 
performance with great value. 

Eyepiece lensPorro prism

Objective lens

Nitrogen Purged
Nitrogen gas sealed inside 
prevents fogging on inner lens 
elements caused by temperature 
fluctuations. 

Zoom
Binoculars with a zoom function 
for a wider range of indoor and 
outdoor use. 

Aspherical Lens
Provides a crystal-clear view with 
minimal distortion from edge to 
edge. 

Waterproof 
JIS Class 6 certified, the 
binoculars can withstand short-
term submersion or rinsing clean 
under a faucet.

Reflection Coating
Applied to the prism’s reflective 
aluminium surfaces to increase 
light transmission. 

Roof Prism Binoculars
The objective and eyepiece lenses 
are positioned along a straight light 
axis. This prism design achieves a 
compact, lightweight body.

Eyepiece lens

Roof prism

Objective lens

Phase Coating
Increases sharpness and contrast 
by correcting phase fluctuations 
in light waves passing through 
the roof prisms.

Helicoid Eyecups
Turn and slide out to allow fine 
adjustments to the preferred eye 
relief. 

Macro Observation
Focus as close as 50cm for 
a magnified view of nearby 
objects. 

BaK-4 Prism System
High-grade prisms with 
outstanding refractive index deliver 
clear and clear images. 

Rubber Coat
Entire binocular body is housed 
in rubber for exceptional shock 
resistance and a firm, fast grip. 

Long Eye Relief
Long eye relief provides a full field 
of view and helps prevent eye-
fatigue during extended viewing. 

Tripod-Ready
Allows mounting to a tripod via a 
tripod adaptor (sold separately) 
to reduce shake during 
observation. 

PENTAX Lens Coating Technology
Drawing on technologies cultivated in the development of a wide range of cameras and lenses, PENTAX has provided quality 
binoculars since 1938. We invite you to see for yourself the clear, sharp, contrast-rich view created by our world-renowned 
optics and innovative coating technologies.  
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  New Multi-Coating
  Conventional Multi-Coating

A protective coating has also been added to protect objective 
and eyepiece lens surfaces from accidental drops of water, oil 
or dirt, ensuring they can be wiped clean with ease. 
(Limited to Z-series and some S-series models.)

Point 3 Protects Outer Lens Surfaces from 
Grease and Abrasive Materials

Our high-end models have undergone a redesign, while a coating,
developed with the latest film-deposition technology, has been 
applied to lens and prism surfaces to dramatically raise visible light 
transmission. 

Point 2 Coating for Enhanced Light 
Transmission

Full application of multi-coating maximises light transmission and 
minimises internal glare and flare. PENTAX applies multiple layers of 
coating to every light-incident surfaces of lens elements and prisms 
on most of the models. A lineup you can rely on, from the compact 
U-series to flagship Z-series. 

Point 1 New Fully Multi-Coated Optics 
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Light Transmission of Fully Multi-Coated and 
Conventional Multi-Coated Models

With Protective Coating Without Protective Coating

Wavelength (nm)

(1) (2) (3) (4) (5)

Інновації – це подолання бар’єрів. Понад 85 років ми розвивали оптичну 
технологію, щоб мандрівники, любителі дикої природи, спостерігачі за 
птахами та зірками не пропустили жодного моменту. Земля під нашими 
ногами і за її межами — це дар, який потрібно цінувати. Один погляд може 
змінити вас назавжди. Твої очі. Наша техніка. PENTAX завжди з вами.

Флагманська серія пропонує неперевершену оптику, забезпечуючи найсучаснішу 
продуктивність незалежно від середовища, чи то на роботі, чи то під час гри.

Високоякісні великі лінзи об’єктива понад 40 мм забезпечують яскраве та чітке поле зору 
для астрономії чи спостереження за птахами навіть у складних умовах, зокрема в умовах 
слабкого освітлення.

Передові технології в компактному корпусі. Чудово підходить для подорожей та альпінізму. 
Виняткова портативність чудово збалансована з висококласною продуктивністю.

Серія нових концептуальних моделей, які відрізняються інноваційними функціями та 
унікальним дизайном, виходячи за межі традиційних ідей. Ідеально підходить для тих, хто 
вважає за краще використовувати бінокль зручніше або спостерігати в унісон з товаришем.

Від огляду природи на відкритому повітрі до концертів і спортивних змагань, ця компактна 
та легка серія перенесе вас прямо в центр подій.

Високоефективна компактна модель, що забезпечує чіткий огляд від макрозйомки на відстані 50 
см до спостереження за зірками. Забезпечуючи огляд віддалених об’єктів і дрібних предметів 
поблизу, серія Papilio ідеально підходить для різноманітних застосувань у музеях, художніх 
галереях, для ботанічних спостережень, концертів, перегляду спортивних змагань і зіркового 
неба.

Easily cleaned with light wiping
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Значки функцій

Схема найменування продукту Типи конструкцій бінокулярів

(1) Серія (2) 
Тип: D – Roof-призми (Dach) P – Призми Porro 
(3) Збільшення 
(4) Діаметр лінзи об'єктива
(5) Основні риси:

WP – водонепроникна конструкція
ED – Використано скло з наднизькою дисперсією 
ZOOM – із зумом

Бінокуляри Porro Prism
Ця конструкція призми 
забезпечує високі оптичні 
характеристики за 
привабливу ціну.

Призма Porro  Лінза окуляра

Лінзи об’єктива

Очищення азотом
Газоподібний азот, герметизо-
ваний усередині, запобігає 
запотіванню внутрішніх 
елементів лінзи внаслідок 
коливань температури.

Зум
Бінокль із функцією зуму для 
ширшого спектру викорис-
тання в приміщенні та на 
вулиці.

Асферичні лінзи
Забезпечу ть кристально 
чисте зображення з міні-
мальними спотвореннями 
по краю.

Водонепроникний
Бінокль сертифікований за JIS 
Class 6 і може витримувати 
короткочасне занурення або 
промивання під краном.

Відбиваюче покриття
Наноситься на відбиваючі 
алюмінієві поверхні призми для 
збільшення світлопроникності.

Бінокуляри Roof Prism
Лінзи об’єктива та окуляра 
розташовані вздовж прямої 
світлової осі. Ця конструкція 
призми чудово вписується у 
компактний, легкий корпус.

Лінза окуляра

Призма Roof

Лінзи об’єктива

Фазове покриття
Підвищує різкість і контраст-
ність шляхом коригування 
коливань фази світлових 
хвиль, що проходять через  
призми Roof.

Спіралевидні наглазники
Поверніть і висуньте, щоб 
забезпечити точне регулю-
вання бажаного виносу очей.

Макроспостереження
Фокусування на відстані до 
50 см для збільшеного 
перегляду об’єктів поблизу.

Призмова система BaK-4
Високоякісні призми з чудовим 
показником заломлення 
забезпечують чітке та чітке 
зображення.

Гумове покриття
Корпус бінокля покритий 
гумою для виняткової 
стійкості до ударів і надій-
ного, швидкого зчеплення.

Довгий рельєф для очей
Довге віддалення очей забезпечує 
повне поле зору та допомагає 
запобігти втомі очей під час 
тривалого перегляду.

Готовий до штатива
Дозволяє встановити бінокль на 
штатив за допомогою спеціального 
адаптера (продається окремо) для 
зменшення тремтіння під час 
спостереження.

Технологія покриття об'єктивів PENTAX
Завдяки технологіям, що використовуються в розробці широкого спектру камер і об’єктивів, PENTAX 
пропонує якісні біноклі з 1938 року. Ми запрошуємо на власні очі переконатись в чистому, чіткому, 
контрастному зображенні, які створюються нашою всесвітньо відомою оптикою та інноваційним 
технологіям покриття.
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Нове багатошарове покриття. 
Звичайне багатошарове покриття

Також додано захисне покриття для захисту поверхонь 
лінз об’єктива та окуляра від випадкових крапель води, 
олії чи бруду, що гарантує, їх легке очищення.
(Обмежено моделями серії Z і деякими моделями серії S.)

№ 3 Захищає зовнішні поверхні лінз від жиру
та абразивних матеріалів

Наші моделі високого класу зазнали оновленого дизайну, 
а покриття, розроблене за допомогою новітньої 
технології осадження плівки, було застосовано на 
поверхні лінз і призм, щоб значно підвищити 
пропускання видимого світла.

№ 2 Покриття для покращеного пропускання
світла

Повне нанесення багатошарового покриття максимізує 
пропускання світла та мінімізує внутрішні відблиски. 
PENTAX наносить багатошарове покриття на кожну 
світлову поверхню елементів лінз і призм на більшості 
моделей. Лінійка, на яку можна покластися: від компактної 
U-серії до флагманської Z-серії.
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Світлопропускання моделей із повним 
багатошаровим покриттям і звичайних 
моделей із багатошаровим покриттям

З захисним покриттям Без захисного покриття
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Innovation is about breaking barriers. For more than 85 years we’ve pushed optical technology 

to the edge to ensure that world travellers, wildlife adventurers, and devoted birdwatchers 

and stargazers never miss a moment. The earth beneath our feet and beyond is a gift to be 

treasured. One view can change you forever. Your eyes. Our engineering. PENTAX is with you all 

the way.

The flagship series offers the ultimate in optics, giving you state-of-the-art performance, whatever the environment, 
whether at work or play.  

High-quality, large objective lenses over 40mm provide a bright and clear field of view for astronomy or birding, even 
in difficult or low-light conditions. 

Cutting-edge technologies packed into a compact body. For travel, or even mountaineering, exceptional portability is 
balanced superbly with top-grade performance. 

A series of new-concept models that feature innovative functions and unique designs, beyond conventional ideas. 
Ideal for anyone who prefers to use binoculars more conveniently or experience a sense of excitement with a special 
someone to create lasting memories.

From outdoor nature-viewing to concert-going and sporting events, this compact and lightweight series takes you 
right into the heart of the action. 

A high-performance compact model, giving you a clear view from 50cm macro to stellar observation. Enabling a 
closer view of distant objects and a clear view of small items in proximity, The Papilio series is ideal for a variety of 
applications at museums, art galleries, for botanical observation, concerts, sports watching and stargazing.

Легко очищається легким протиранням
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Flagship models with ED glass elements that meet the highest 
expectations of serious users.

Hybrid aspherical lens elements with the New Premium Level Lens 
Coating offer a supreme viewing experience. 

• ED (Extra-low Dispersion) glass elements with superior chromatic aberration correction provide a smear-free view.
• New Premium Level Lens Coating with the latest film-deposition technology delivers a sharp, crisp view.
• Rigid magnesium alloy construction withstands the roughest use while Protective Coating repels dirt.

• New Premium Level Lens Coating with the latest film-deposition technology delivers a sharp, crisp view.
• JIS Class 6 waterproof construction resists extreme weather conditions.
• Rigid magnesium alloy construction withstands the roughest use while Protective Coating repels dirt.

Надзвичайна різкість від краю до краю.
Кришталево чисте зображення задовольнить  найвибагливіших.

Ця лінійка біноклів найвищого класу обладнана гібридними асфе-
ричними лінзами, що забезпечує чітке спостереження за об'єктом навіть 
на межі поля. Виняткове світлопропускання завдяки призмам Roof з 
фазовим покриттям допомагає отримати чітке висококонтрастне 
зображення. Захисне покриття відiштовхує пил, воду та масло, щоб 
завжди підтримувати максимально чіткий огляд. Конструкція з 
магнієвого сплаву забезпечує оптимальний баланс довговічності та ваги. 
Вони також є водо-непроникними* та продуваються азотом, щоб 
запобігти запотіванню внутрішніх лінз через коливання температури, а 
це гарантує їх стійкість до найсуворіших погодних умов.
*Водонепроникний захист JIS Class 6 (занурення до 1 м); не для використання під водою.
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Флагманські моделі з елементами зі скла ED відповідають 
найвищим очікуванням серйозних користувачів.

Гібридні асферичні лінзові елементи з покриттям лінз New 
Premium Level забезпечують неперевершені враження від 
перегляду.

•   Елементи зі скла ED (наднизька дисперсія) з чудовою корекцією хроматичних аберацій забезпечують 
видимість без розмазування.
•  Нове покриття лінз преміум-класу з новітньою технологією пилення плівки забезпечує різке та чітке 
зображення.
• Жорстка конструкція з магнієвого сплаву витримує найжорстокіше використання, а захисне покриття 
відштовхує бруд.

• Нове покриття лінз преміум-класу з новітньою технологією нанесення плівки забезпечує різке та 
чітке зображення.

• Водонепроникна конструкція JIS Class 6 витримує екстремальні погодні умови.

• Жорстка конструкція з магнієвого сплаву витримує найжорстокіше використання, а захисне покриття
відштовхує бруд.

Extreme sharpness from edge to edge.
A crystal-clear view to satisfy even the most demanding users.

For the ultimate in high-end performance, this top-of-the-line family of 
binoculars features hybrid aspherical lens elements for a clear, sharp target 
view even at the edge of the field. Exceptional light transmission thanks to 
phase-coated roof-prisms provides crisp, high-contrast images. Protective 
coating deflects dust, water and oil to maintain the clearest possible view at all 
times. Magnesium alloy construction ensures the optimal balance of durability 
and weight. They are also waterproof* and nitrogen-purged to prevent inner 
lens fogging from temperature fluctuations, ensuring they stand up to the 
harshest weather conditions.  
*JIS Class 6 waterproof protection (submersible to 1m); not for underwater use.
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• Open bridge design combines style and portability.
• New Premium Level Lens Coating with the latest film-deposition technology delivers a 

sharp, crisp view.
• JIS Class 6 waterproof construction resists extreme weather conditions.

• New Premium Level Lens Coating with the latest film-deposition technology delivers a 
sharp, crisp view.

• Enhanced basic features, including long eye-relief and helicoid eyecups.
• JIS Class 6 waterproof construction resists extreme weather conditions.

• Durable and lightweight aluminium construction. 
• Fully multi-coated optics ensure a clear and bright view free of flare and ghosting.

• High-index BaK-4 glass prism ensures a clear view from edge to edge. 

A highly portable roof-prism model with a stylish 
open bridge design.

The pinnacle of PENTAX porro prism binoculars, 
packed with high-performance features. 

Large objective lens for enhanced performance that 
rivals the highest-grade models. 

Standard porro prism models featuring 
fully multi-coated optics.

Яскраве, різке і чітке поле зору. Призначений для отримання 
висококонтрастних зображень навіть за найскладніших умов 
освітлення.
Великі об’єктиви цієї лінійки пропонують чудові можливості збору світла. 
Чіткі, висококонтрастні зображення навіть у сутінках або в інших умовах 
слабкого освітлення роблять ці моделі придатними навіть для 
астрономічних спостережень. Діапазон зуму від 8x до 20x дозволяє 
вибрати найкращу модель для ваших потреб. У той же час виняткова 
водонепроникна* конструкція, продута азотом, гарантує, що вони 
витримають найсуворіші погодні умови.
*Водонепроникний захист JIS Class 6 (занурення до 1 м); не для використання під водою. 
Крім моделей SP 8x40/10x50/12x50/16x50.

• Durable and lightweight aluminium construction; Protective Coating ensures a clear view 
in inclement weather.

• Fully multi-coated optics ensure a clear and bright view free of flare and ghosting.

• JIS Class 6 waterproof construction resists extreme weather conditions.
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•  Дизайн відкритого мосту поєднує в собі стиль і мобільність.

• Нове покриття лінзи преміум-класу з новітньою технологією нанесення 
плівки забезпечує різке та чітке зображення.

• Водонепроникна конструкція JIS Class 6 витримує екстремальні погодні умови.

• Нове покриття лінзи преміум-класу з новітньою технологією нанесення 
плівки забезпечує різке та чітке зображення.

•  Покращено основні функції, включаючи подовжену відстань від очей і 
спіралевидні окуляри.
•  Водонепроникна конструкція JIS Class 6 витримує екстремальні погодні умови.

• Міцна і легка алюмінієва конструкція.
•  Повністю багатошарове покриття оптики забезпечує чітке та яскраве 
зображення без відблисків і ореолів.
•  Високоіндексна скляна призма BaK-4 забезпечує чіткий огляд від 
краю до краю.

Надзвичайно  портативна модель з 
призмою Roof зі стильним відкритим 
мостом.

Кращий з біноклів PENTAX з призмою Porro, 
наповнений високопродуктивними функціями.

Великий об’єктив для покращеної продуктив-
ності конкурує з моделями найвищого класу.

Стандартні моделі з призмою Porro та 
повністю багатошаровою оптикою.

A bright, sharp and clear field of view. Designed for high-contrast 
images even under the most challenging light conditions.
Large objective lenses in this lineup offer outstanding light gathering capabilities. 
Clear, high-contrast images even at twilight or in other low-light conditions 
make these models suitable for even astronomical observation. A range of 
magnification options from 8x to 20x allows you to choose the best model 
for your needs. Meanwhile, the exceptional, nitrogen-purged waterproof* 
construction ensures they can stand up to the harshest weather conditions. 
*JIS Class 6 waterproof protection (submersible to 1m); not for underwater use.
 Except SP 8x40/10x50/12x50/16x50 models. 

• Міцна і легка алюмінієва конструкція; Захисне покриття забезпечує чіткий 
огляд в негоду.

• Повністю багатошарове покриття оптики забезпечує чітке та яскраве 
зображення без відблисків і ореолів.

• Водонепроникна конструкція JIS Class 6 витримує екстремальні погодні умови.
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High-performance models that feature large 36mm 
objective lenses for a bright view and easy 
portability.

Stylish open bridge design provides high optical 
performance with a lightweight body.

Comprehensive functionality in a compact,  
lightweight body. A long-selling roof prism model. 

The smallest and lightest of all PENTAX roof prism 
binoculars, balancing superb view and portability.

Popular porro prism models that provide  
high performance in a compact package. 

• Open bridge design combines style and portability.
• Premium Level Lens Coating delivers enhanced sharpness.
• JIS Class 6 waterproof construction resists extreme weather conditions.

• Outstanding view in a sleek, portable design.
• Premium Level Lens Coating delivers enhanced sharpness.
• JIS Class 6 waterproof construction resists extreme weather conditions.

• Dual-hinge design gives exceptional portability. 
• Premium Level Lens Coating delivers enhanced sharpness.
• JIS Class 6 waterproof construction resists extreme weather conditions.

• Fully-featured porro prism model in a compact body with an excellent view.
• Fully multi-coated optics ensure a clear and bright view free of flare and ghosting.
• Enhanced basic performance features combined with great usability. 

• Premium Level Lens Coating delivers enhanced sharpness.
• Bright lenses recommended for extended use.
• JIS Class 6 waterproof construction resists extreme weather conditions.

Компактні та легкі моделі з підвищеною мобільністю.
Поєднуючи стильний, компактний дизайн із високоякісними 
характеристиками, кожна модель повністю обладнана основними 
функціями від повного багатошарового покриття до спіралевидних 
наочників тощо. Це оптимальна серія для користувачів, які 
очікують на чудове спостереження і виняткову портативність. 
Вона може витримувати суворі погодні умови завдяки своїй 
водонепроникній конструкції, що продувається азотом*.

* Водонепроникний захист JIS Class 6 (занурення до 1 м); не для використання під водою.
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Високоефективні моделі з великими лінзами 
об’єктива 36 мм для яскравого огляду та 
легкої транспортабельності.

Стильна конструкція відкритого мосту забезпечує 
високі оптичні характеристики та легкий корпус.

Повна функціональність у компактному, легкому 
корпусі. Найбільш популярна модель з призмою 
Roof.

Найменший і найлегший з усіх біноклів 
PENTAX з призмою Roof, який поєднує 
чудовий огляд і портативність.

Популярні моделі з призмою Porro, які 
забезпечують високу продуктивність в 
компактному корпусі.

•  Конструкція відкритого мосту поєднує в собі стиль і мобільність.

•  Покриття лінз преміум-класу забезпечує покращену різкість.
•  Водонепроникна конструкція JIS Class 6 витримує екстремальні погодні умови.

•  Чудовий перегляд у елегантному портативному корпусі.

•  Покриття лінз преміум-класу забезпечує підвищену різкість.

•  Водонепроникна конструкція JIS Class 6 витримує екстремальні погодні умови.

•  Конструкція з двома шарнірами забезпечує виняткову мобільність.

•  Покриття лінз преміум-класу забезпечує покращену різкість.

•  Водонепроникна конструкція JIS Class 6 витримує екстремальні погодні умови.

• Повнофункціональна модель з призмою Porro в компактному корпусі з чудовим 
оглядом.

• Повністю багатошарове покриття оптики забезпечує чітке та яскраве 
зображення без відблисків і ореолів.

• Покращені базові характеристики продуктивності в поєднанні з чудовою 
зручністю використання.

•  Покриття лінз преміум-класу забезпечує підвищену різкість.

•  Світлосильні лінзи, рекомендовані для тривалого використання.

•   Водонепроникна конструкція JIS Class 6 витримує екстремальні погодні умови.

Compact and lightweight models with enhanced portability.
Combining stylish, compact design with top-grade performance, each model is 
fully equipped with basic features from full multi-coating to helicoid eyecups and 
more. It’s the optimal series for users who want a great view and exceptional 
portability. It can handle harsh weather conditions thanks to its nitrogen purged 
waterproof construction*.  
*JIS Class 6 waterproof protection (submersible to 1m); not for underwater use.
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The compact standard UP model puts  
high performance right in your hand.

Forget about the weather. Compact and waterproof* 
for a wide range of activities.

The smallest performer in the U series that fits 
right in the palm of your hand.

A compact, lightweight pair of binoculars with 
8-16x zoom for wide-ranging versatility. 

Black

Black

Navy

Brown

Pink

Green

*JIS Class 6 waterproof protection (submersible to 1m); not for underwater use.

Яскравість і чіткість для роботи всередині та на вулиці.

Коли вам потрібні практичність і простота використання, цю надкомпактну 
серію можна брати з собою, куди б ви не прямуєте. Незалежно від того, 
чи це динамічне спортивне змагання, концерт або вистава в театрі, 
завдяки виразному дизайну біноклб зручно розміститься у вашій руці, а 
безліч технологій PENTAX забезпечать чітке поле зору та надзвичайну 
різкість від краю до краю.

One of the lightest roof prism binoculars in the  
U series, featuring a selection of five different 
unique bi-colour designs.

A high-cost-performance model equipped with 
a high magnification of 10x, which is one of 
the lightest models in the U series.

Green
Navy

Gray Orange

Pink

Black

Black

Upper Side

Bottom Side

NEW! NEW!

Upper Side

Bottom Side
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Компактна стандартна модель UP забезпечує 
високу продуктивність прямо у ваших руках.

Забудьте про погоду. Компактна і водонепроникна* 
модель для різноманітних видів діяльності.

Найменша модель серії U, яку легко помістити 
прямо у вашу долоню.

Компактний і легкий бінокль із 8-16-кратним 
зумом для широкого діапазону можливостей 
використання.

Чорний

Чорний

Темно-синій

Коричневий

Рожевий

Зелений

* Водонепроникний захист JIS Class 6 (занурення до 1 м); не для
використання під водою.

Brightness and sharpness to perform in- and outdoors. 
When utility and ease of use are what you need, this ultra-compact series is 
there to carry with you wherever you go. Whether at an action-packed sporting 
event or an indoor concert, the distinctive design fits comfortably in your hand, 
while a host of PENTAX technologies work to give you a clear field of view and 
extreme sharpness edge to edge. 

Один із найлегших біноклів з призмою Roof серії U, 
що включає п’ять різних унікальних двоколірних 
дизайнів.

Високоефективна модель з великим      
10-кратним зумом, яка є однією з 
найлегших моделей серії U.

Зелений
Темно-синій

Сіро-помаранчевий

Рожевий

Чорний

Чорний

Вигляд 
зверху

Вигляд 
знизу

NEW! NEW!

Вигляд 
зверху

Вигляд 
знизу
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Високоефективна компактна модель, яка забезпечує чітке 
спостереження на відстані від 50 см до нескінченності.

Papilio — це високоефективна компактна модель, яка об’єднує 
повноцінні функції в компактному легкому корпусі з чудовими 
оптичними характеристиками та технологією багатошарового 
покриття, унікальною для виробників камер.

Покращена оптика з повним багатошаровим покриттям, 
нанесеним на всі поверхні лінз і призм, забезпечує чітке 
яскраве зображення.

З Papilio ви не тільки можете повною мірою насолоджуватися 
спостереженням на великій відстані. Пристрої цієї серї мають 
оригінально розроблений механізм корекції конвергенції, який 
дозволяє виконувати макроспостереження на відстані прибл. 
до 50 см. Компактний корпус забезпечує огляд за межами 
вашої уяви та створює нові відчуття у повсякденному житті.

Observe nearby 
objects at an 
extremely powerful 
scale

Conventional binoculars can only focus 
from 2m or over

*Papilio series featu

Papilio is the only binocular series that can effectively focus from 50cm to infinity

50cm               2m             50m          300m         10km            ∞

Papilio

Not only great for close-up viewing! Ideal for a variety of situations.

For botanical and nature observation
Papilio is absolutely ideal for mountain climbing, 
hiking and local strolls. If you observe the flowers 
near your feet, you will notice their hidden beauty 
with butterflies and other insects coming and 
going. Papilio will open up a whole new world with 
a different macro perspective.

kjjookl;

Mechanism of Macro Observation

The Papilio series uses a convergence correction mechanism in which the 
objective lens moves toward the center in conjunction with focusing on the 
subject. Even when viewing at close range, left and right views will be almost 
equivalent for easy macro observation.

Eyepiece

Objective lens

Focusing knob
When observing
nearby objects

When viewing
distant objects

Minimum focusing distance of 50cm. These uniquely designed binoculars let you make new discoveries via macro observation.  

At museums and art galleries
By viewing through binoculars, you can observe 
many details more realistically and can also enjoy 
a feeling as if the subject is floating, like a three-
dimensional effect.

For stargazing
Although Papilio is extremely effective for viewing 
nearby objects, it is often also used by those who 
love to scan the night sky as well. It is equipped 
with all the technologies you need for stargazing 
such as full multi-coating and aspherical lenses.

For concerts and sports watching
Not just for nearby objects, Papilio also delivers 
excellent performance as standard binoculars to 
view distant subjects. The bright vision powered 
by "Full multi-coating" enhances the realistic 
feeling when watching sports events and live 
performances of any kind.
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A high-performance compact model, giving you a clear 
view from a mere 50cm to infinity.

Papilio is a high-performance, compact model that integrates full-
scale functions into a compact, l ightweight body, with excellent 
optical performance and multi-coating technology unique to camera 
manufacturers.

The enhanced fully multi-coated optics with multi-coating applied to 
all lens and prism surfaces realise a bright clear view.

Not only can you fully enjoy long-distance observation, but also Papilio 
features an originally developed convergence correction mechanism 
that enables macro observation up to approx. 50cm. The compact 
body delivers viewing beyond your imagination and creates fresh, new 
excitement in your everyday life.

Спостерігайте за 
навколишніми 
об'єктами в над-
звичайно потужному 
масштабі

Звичайний бінокль може 
фокусуватися лише з 
відстані від 2 метрів.

*Особливості серії Papilio

Papilio — єдина серія бінокулярів, яка може ефективно 
фокусувати від 50 см до нескінченності

50cm 2m 50m          300m         10km ∞

Papilio

Чудово підходить не лише для перегляду крупним планом. 
Ідеальний для самих різних ситуацій.

Для ботанічних і природних 
спостережень 
Papilio ідеально підходить для 
альпінізму, походів і місцевих прогулянок. 
При спостереженні за квітами біля своїх 
ніг ви помітите їх приховану красу з мете-
ликами та іншими комахами. Papilio 
відкриє цілий світ завдяки макро-
перспективі.

Механізм макроспостереження

Серія Papilio використовує механізм корекції конвергенції, при 
якому лінза об’єктива рухається до центру разом із 
фокусуванням на об’єкті. Навіть під час перегляду з близької 
відстані ліворуч і праворуч вигляди будуть майже 
еквівалентними, що полегшує макроспостереження.

Окуляр
Об'єктив

Ручка фокусування
При спостереженні 
за довколишніми 

об'єктами

При розгляданні 
віддалених об'єктів

Мінімальна відстань фокусування 50см. Ці унікальні біноклі дозволяють спостерігати за об'єктами 
на відстані всього 50 см.

В музеях і художніх галереях
Дивлячись в бінокль, ви можете більш 
реалістично спостерігати за багатьма 
деталями. Може навіть виникнути відчуття, 
що об’єкт ніби пливе, як тривимірний ефект.

Для споглядання зірок
Хоча Papilio надзвичайно ефективний 
для перегляду об’єктів поблизу, його 
також часто використовують ті, хто 
також любить сканувати нічне небо. Він 
має всі технології, необхідні для 
спостереження за зірками: повне 
багатошарове покриття та асферичні 
лінзи.

Для концертів і  перегляду 
спортивних змагань 
Papilio забезпечує чудову ефективність як 
при перегляді віддалених, та і ближніх 
об’єктів. Яскраве зображення завдяки 
технології «Full multi-coating» покращує 
відчуття реалістичності під час перегляду 
спортивних подій і будь-яких виступів 
наживо.
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World‘s first* three-in-one binoculars let you share 
the excitement in three different ways
*Survey by Ricoh Imaging in July 2020.

High-performance monocular 
providing single-hand focusing 
operation

When the macro stand is installed, the VM 6x21 WP lets you 

take a much closer look at diverse subjects as an 18X 

microscope.

When the smartphone adaptor is 

installed, the VM 6x21 WP lets you 

record an image captured by the 

monocular on your smartphone using 

its camera function.

Single-hand focusing operation with either your left or right hand.

Please refer to our website for 

compatible smartphone models.

Серія нових моделей біноклів і монокулярів, що 
відрізняються інноваційними функціями та унікальним 
дизайном виходить за межі звичайних ідей.

Одна з цих моделей — перший у світі* бінокль «три в одному» 
з трьома функціями: бінокль із чотирикратним збільшенням;  
два незалежних монокуляра після від’єднання стволів; та 
телескоп після з’єднання стволів в лінію.

Завдяки зйомній конструкції, лівий і правий стволи відокрем-
люються від центру, і кожен з них можна використовувати як 
окремий монокуляр, дозволяючи оглядати далекі пейзажі 
разом із супутником.

Компактний, легкий, високоефективний монокуляр  
забезпечує фокусування однією рукою. Якщо встановлено 
повний комплект, цей монокуляр можна перетворити на 
мікроскоп, або на об’єктив телескопа для смартфонів, що 
забезпечує ширший спектр застосувань. Водонепроникна 
конструкція забезпечує впевнене використання під час 
активного відпочинку. Він ідеально підходить для огляду 
об'єктів зблизька, для спостереження за природою або в 
музеях.
*  На основі дослідження RICOH IMAGING (станом на липень 2020 р.).

Three-in-one binoculars

NEW!

Monoculars

VD 4x20 WP  

Enjoy viewing in three different ways that suit your purpose and the scene (binoculars, 
monoculars, telescope). All of this is available with this single product. These high-performance 
three-in-one binoculars were only made possible through an expert optical manufacturer.
1: 4X binoculars
The 4X magnification is convenient for watching stage
performances, concerts, and sporting events. These binoculars 
feature the appropriate field of view for scenes with movement 
and for situations where you want to view the entire scene.

2: 4X monoculars
This option is perfect for viewing museum or art gallery exhibits 
up close or for sharing a scene with someone else.

3: 16X telescope
When 4X magnification is not quite powerful enough for 
viewing stars or far-away scenery, connect each monocular's 
end to make a 16X telescope that will take you where you want 
to go.

A complete kit to convert the VM 6x21 WP into a microscope 
or telephoto camera for a broader range of applications

NEW!

Telescope when 
connected inline

Monoculars when disconnected
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Перший у світі* бінокль "три-в-одному" дає змогу 
поділитися враженнями трьома різними способами
* Опитування Ricoh Imaging у липні 2020 року.

Високоефективний монокуляр, 
який забезпечує фокусування 
однією рукою

Якщо встановлено штатив для макрозйомки,       
VM 6x21 WP дає змогу набагато ближче розглядати 
різноманітні об’єкти як 18-кратний мікроскоп.

Якщо встановлено адаптер для 
смартфона, VM 6x21 WP 
дозволяє записувати зображення, 
зроблене монокуляром, на ваш 
смартфон, використовуючи 
функцію камери.

Фокусування однією рукою: лівою або правою.

Щоб дізнатися про сумісні 
моделі смартфонів, загляньте 
до нашого веб-сайту.

A series of new-concept model binoculars and monoculars 
that feature innovative functions and unique designs, 
beyond conventional ideas 

One of these models is the world‘s first* three-in-one binocular with 
triple-functions: as four-times-magnification binoculars; as two 
independent monoculars, by disconnecting the two barrels; or as a 
telescope, by connecting the barrels inline. 

Featuring detachable construction, the left and right barrels separate 
from the centre, and each can be used as an individual monocular,
enabling you to gaze at far-off scenery together with a companion as 
well as to share the same wonderful sense of excitement.

The other is a compact, lightweight, high-performance monocular, 
providing single-handed focusing operation. With the complete 
kit installed, this monocular can be converted into a microscope 
or telescope lens for smartphones, enabling a broader range of 
applications. The waterproof construction realises confident usage 
during outdoor activities. It is perfect for viewing objects up close for 
nature observation or at museums.
* Based on RICOH IMAGING research ( as of July, 2020 ).

Бінокль три в одному

NEW!

Монокуляри

VD 4x20 WP  

Насолоджуйтесь переглядом трьома різними способами, які відповідають вашій меті та 
сценарію (бінокль, монокуляр, телескоп). Все це доступно з одним продуктом. Наші висо-
коефективні біноклі "три-в-одному" стали можливими лише завдяки професійній оптиці.

1: Бінокль 4X
4-кратне збільшення зручне для перегляду 
сценічних виступів, концертів і спортивних подій. 
Наш бінокль має відповідне поле зору як для 
рухомих сцен, так і для ситуацій, коли потрібно 
переглянути всю сцену.

2: Монокуляр 4X
Цей варіант ідеально підходить для огляду 
експонатів музеїв чи художніх галерей зблизька 
або для того, щоб поділитися враженнями з 
кимось іншим.

3: Телескоп 16X
Якщо 4-кратного збільшення недостатньо для 
спостереження за зірками або далекими 
пейзажами, з’єднайте кінці кожного моно-
куляра, щоб створити 16-кратний телескоп!

Повний комплект для перетворення VM 6x21 WP на 
мікроскоп або телефотокамеру для більш широкого 
спектру застосувань

NEW!

Телескоп при 
підключенні 

в лінію

Монокуляри у відключеному стані
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Зорові труби • ED glass elements used for clearer view and higher image quality at high-
magnification digital photography. 

• Retractable lens shade prevents extraneous light from entering the lens.
• Convenient rotating tripod collar with click-stops allows you to change the 

viewing angle for comfortable viewing. 

• Comes with field-usage carrying case. 
• Choose between straight and angled models depending on use. 

• Lightweight body thanks to magnesium alloy construction.
• Retractable lens shade cuts out extraneous light, and protects lens 

surfaces from rain and dust. 

• Comes with field-usage carrying case.
• Choose between straight and angled models depending on use.

• Large 100mm objective lens provides an extremely clear view, enabling highly detailed observation. 
• Lightweight body thanks to magnesium alloy construction.
• Convenient click-turn rotating tripod collar allows you to change the viewing angle for comfortable 

viewing.
• Comes with field-usage carrying case.

Compact spotting scopes with 65mm lens, now brought to you with a higher level of optical performance.

Packing a large 80mm lens in a compact and lightweight body. Standard high-performance models.

Extra-large 100mm lens with ED glass for astonishing clarity and 
resolution.

Забезпечують найвищі  оптичні характеристики. Захоплюють об'єкт 
спостереження у чіткому вигляді з чудовою контрастністю.

Всі підзорні труби PENTAX мають елементи зі скла ED в об’єктиві, що 
забезпечує чіткіше зображення та краще поле зору зі зниженою 
хроматичною аберацією. Надзвичайна ударостійкість з гумовим 
покриттям і водонепроникна конструкція*, продута азотом, означають, 
що їх впевнено можна використовувати в екстремальних умовах. 
Додатковий адаптер камери надає додаткову функціональність як 
об’єктив камери, дозволяючи вам насолоджуватися супер-теле-фото-
зйомкою.
*
 Водонепроникний захист JIS Class 6 (занурення до 1 м); не для використання під водою. *Attached eyepiece is the XF 8.5 (optional).

*Attached eyepiece is the ZOOM EYEPIECE 8-24mm (optional).

*Attached eyepiece is the XF ZOOM EYEPIECE 6.5-19.5mm (optional).

*Attached eyepiece is the XW 14 (optional).

*Attached eyepiece is the XW10 (optional).
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Spotting Scopes •Елементи зі скла EDі використовуються для чіткішого перегляду та високої 
якості зображення при цифровому фотографуванні з великим збільшенням.

• Висувна шторка об'єктива запобігає проникненню стороннього світла в 
його середину.

•Зручний поворотний комір штатива з фіксаторами дозволяє змінювати кут 
огляду для комфортного перегляду.

•  Поставляється з футляром для транспортування.

• Вибирайте між прямими та кутовими моделями залежно від використання.

• Легкий корпус завдяки конструкції з магнієвого сплаву.

•Висувна шторка відсікає стороннє світло та захищає поверхні 
лінз від дощу та пилу.

• Поставляється з футляром для транспортування.

• Вибирайте між прямими та кутовими моделями залежно від використання.

• Великий 100-міліметровий об’єктив забезпечує надзвичайно чітке зображення, уможливлюючи 
дуже детальне спостереження.

• Легкий корпус завдяки конструкції з магнієвого сплаву.

•Зручний поворотний комір штатива дозволяє змінювати кут огляду, забезпечуючи 
комфортний перегляд.

• Поставляється з футляром для транспортування.

Компактні зорові труби з 65-міліметровим об’єктивом віднині мають вищий рівень оптичних характеристик.

Великий 80-мм об'єктив у компактному і легкому корпусі. Стандартні високоефективні моделі.

Надзвичайно великий 100-мм об’єктив зі склом ED 
для вражаючої чіткості та роздільної здатності.

Bringing you the pinnacle of optical performance. Capture your 
target in a clear view with excellent operability.

All PENTAX Spotting Scopes feature ED glass elements in the objective lens, 
providing a sharper image and clear field of view with reduced chromatic 
aberration. Exceptional rubber-coated shock resistance, and nitrogen-purged 
waterproof construction* mean you can have confidence in extreme conditions. 
The optional camera adaptor allows additional functionality as a camera lens, 
enabling you to enjoy the experience of super-telephoto photography.
*JIS Class 6 waterproof protection (submersible to 1 m); not for underwater use.

* Додається окуляр XF 8.5 (опція).

* Додається окуляр ZOOM EYEPIECE 8-24 мм (опція)..

* Додається окуляр XF ZOOM EYEPIECE 6,5-19,5 мм (опція).

* Додається окуляр XW 14 (опція).

*Додається окуляр XW10 (опція).
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Окуляри для підзорних труб

Окуляри для астрономічного телескопа/підзорної труби

Головний партнер PENTAX Sport Optics.

XF 8.5 XF 12 XF ZOOM EYEPIECE 6.5‐19.5mm

ZOOM EYEPIECE 8-24mm

XW 7XW 3.5 XW 10XW 5 XW 14 XW 30-RXW 20 XW 40-R

smc PENTAX XF Series
Високоефективні окуляри, спеціально розроблені 
для підзорних труб PENTAX.

• Чудова світлопроникність завдяки оригінальному багатошаровому покриттю.
• Обертовий наочник має гвинт/різьблення для кріплення адаптера при

його зніманні.

(однофокусні моделі: діаметр 30,5 мм із кроком 0,5 мм;
масштабування: діаметр 43 мм із кроком 0,75 мм).

smc PENTAX XW Series
Виняткові характеристики, ширококутні окуляри з виносом вихідної зіниці 20 мм і водостійким* корпусом.

• Стандартний окуляр XW для використання з астрономічними телескопами, також ідеально підходить для підзорних труб.
*  XW 3.5, XW 5 не можна використовувати з підзорною трубою.
*  XW 30-5, XW 40-R не можна приєднати до підзорної труби.
• Має високоякісне лантанове скло з високим коефіцієнтом заломлення і низькою дисперсією.
• Оригінальне багатошарове покриття та спеціальне покриття на ламінованих поверхнях ефективно зменшують відблиски та 
ореоли, досягаючи надзвичайно високих показників пропускання світла.

• Знімний наочник дозволяє приєднати адаптер діаметром 43 мм із кроком 0,75 мм.
* Стійкість до бризок класу 4 JIS.

Окуляр smc PENTAX ZOOM
Високоефективний водонепроникний* окуляр для астрономічних 
телескопів забезпечує виняткову універсальність.

* Стійкість до бризок класу 4 JIS.

PENTAX Binoculars Specifications and Performance

Magnification
Objective lens 

diameter
Real field of view

Field of view at 
1000 m

Exit pupil Eye relief
Relative 

brightness
Minimum focusing 

distance
Height Width Thickness

Weight 
(approx.)

Z 
series

ZD 10×50 ED 10 50mm 5.0˚ 87m 5.0mm 22mm 25.0 3.5m 170mm 132mm 59mm 855g
ZD 10×43 ED 10 43mm 6.0˚ 105m 4.3mm 17mm 18.5 2.0m 146mm 126mm 53mm 730g
ZD 8×43 ED 8 43mm 6.3˚ 110m 5.4mm 22mm 29.2 2.0m 146mm 126mm 53mm 715g

ZD 10×50 WP 10 50mm 5.0˚ 87m 5.0mm 22mm 25.0 3.5m 170mm 132mm 59mm 840g
ZD 10×43 WP 10 43mm 6.0˚ 105m 4.3mm 17mm 18.5 2.0m 146mm 126mm 52mm 710g
ZD 8×43 WP 8 43mm 6.3˚ 110m 5.4mm 22mm 29.2 2.0m 146mm 126mm 52mm 695g

S 
series

SD 9×42 WP 9 42mm 6.1˚ 107m 4.7mm 18mm 22.1 2.5m 147mm 128mm 59mm 665g
SD 10×42 WP 10 42mm 6.0˚ 105m 4.2mm 18mm 17.6 2.5m 143mm 134mm 52mm 615g
SD 8×42 WP 8 42mm 7.5˚ 131m 5.3mm 21mm 28.1 2.5m 148mm 134mm 52mm 640g
SP 20×60 WP 20 60mm 2.2˚ 38m 3.0mm 21mm 9.0 8.0m 224mm 195mm 85mm 1,400g
SP 12×50 WP 12 50mm 4.2˚ 73m 4.2mm 20mm 17.6 5.5m 178mm 183mm 79mm 1,080g
SP 10×50 WP 10 50mm 5.0˚ 87m 5.0mm 20mm 25.0 5.5m 178mm 183mm 79mm 1,060g
SP 8×40 WP 8 40mm 6.3˚ 110m 5.0mm 20mm 25.0 3.5m 136mm 178mm 76mm 900g

SP 16×50 16 50mm 3.5˚ 61m 3.1mm 13mm 9.6 10.3m 166mm 198mm 65mm 900g
SP 12×50 12 50mm 5.6˚ 98m 4.2mm 11mm 17.6 9.0m 160mm 198mm 65mm 870g
SP 10×50 10 50mm 6.5˚ 114m 5.0mm 13mm 25.0 9.0m 166mm 198mm 65mm 900g
SP 8×40 8 40mm 8.2˚ 143m 5.0mm 13mm 25.0 6.0m 131mm 187mm 56mm 770g

A series

AD 9×32 WP 9 32mm 6.7˚ 117m 3.6mm 16mm 13.0 2.5m 138mm 128mm 52mm 500g
AD 10×36 WP 10 36mm 5.5˚ 96m 3.6mm 18mm 13.0 3.0m 155mm 129mm 53mm 640g
AD 8×36 WP 8 36mm 6.5˚ 114m 4.5mm 16mm 20.3 3.0m 155mm 129mm 53mm 640g
AD 9×28 WP 9 28mm 5.6˚ 98m 3.1mm 18mm 9.6 3.0m 117mm 115mm 44mm 365g

AD 10×25 WP 10 25mm 5.0˚ 87m 2.5mm 20mm 6.3 3.0m 110mm 105mm 40mm 300g
AD 8×25 WP 8 25mm 5.5˚ 96m 3.1mm 21mm 9.6 3.0m 110mm 105mm 40mm 300g
AP 10×30 WP 10 30mm 5.5˚ 96m 3.0mm 19mm 9.0 3.0m 120mm 158mm 57mm 465g
AP 8×30 WP 8 30mm 7.0˚ 122m 3.8mm 17mm 14.4 3.0m 120mm 158mm 57mm 460g

U series

UP 8-16×21 ZOOM 8-16 21mm 5.0˚-3.0˚ 87m-52m 2.6mm-1.3mm 14mm-11mm 6.8-1.7 3.0m 111mm 111mm 55mm 310g
UP 10×25 WP 10 25mm 5.0˚ 87m 2.5mm 15mm 6.3 1.9m 112mm 116mm 56mm 370g
UP 8×25 WP 8 25mm 6.2˚ 108m 3.1mm 15mm 9.6 1.9m 110mm 116mm 56mm 370g

UP 10×25 10 25mm 5.0˚ 87m 2.5mm 15mm 6.3 1.9m 115mm 110mm 56mm 300g
UP 8×25 8 25mm 6.2˚ 108m 3.1mm 15mm 9.6 1.9m 115mm 110mm 56mm 300g

UP 10×21 10 21mm 5.0˚ 87m 2.1mm 10mm 4.4 2.8m 80mm 110mm 48mm 210g
UP 8×21 8 21mm 6.2˚ 108m 2.6mm 13mm 6.8 2.8m 83mm 110mm 48mm 210g

UD 10×21 10 21mm 5.4˚ 94m 2.1mm 8.5mm 4.4 3.0m 87mm 108mm 38mm 195g
UD 9×21 9 21mm 6.0˚ 105m 2.3mm 9.9mm 5.3 3.0m 87mm 108mm 38mm 195g

 Papilio
Papilio II 8.5×21 8.5 21mm 6.0˚ 105m 2.5mm 15mm 6.3 0.5m 116mm 110mm 55mm 290g
Papilio II 6.5×21 6.5 21mm 7.5˚ 131m 3.2mm 15mm 10.2 0.5m 114mm 110mm 55mm 290g

V series
VD 4×20 WP

4*
16

20mm
10°*
2.6°

175m*
45m

5mm 19mm
25*
2

1.5m (Bino)
0.5m (Mono)

95mm 117mm 36mm 345g

VM 6×21 WP 6 21mm 8.2° 143m 3.5mm 17.8mm 12.3
[Normal] 1.5m
[Near] 0.7m

68mm 101mm 39mm 150g

*Upper row is binoculars/monoculars data and lower row is telescope data.

PENTAX Spotting Scopes Specifications

Type
Objective lens 

diameter
Objective lens 

structure
Minimum focusing 

distance
Eyepiece type Eyepiece attachment size Length Height Width

Weight 
(approx.)

PF-65ED II Porro Prism Straight Type 65mm 3 groups 5 elements 5m* Collet 31.7mm (1.25inch) 270mm 115mm 85mm 1,050g
PF-65EDA II Porro Prism Angled Type 65mm 3 groups 5 elements 5m* Collet 31.7mm (1.25inch) 270mm 120mm 85mm 1,070g

PF-80ED Porro Prism Straight Type 80mm 3 groups 3 elements 5.8m* Collet 31.7mm (1.25inch) 397mm 120mm 98mm 1,400g
PF-80EDA Porro Prism Angled Type 80mm 3 groups 3 elements 5.8m* Collet 31.7mm (1.25inch) 415mm 135mm 100mm 1,600g
PF-100ED Porro Prism Straight Type 100mm 3 groups 3 elements 8.5m* Collet 31.7mm (1.25inch) 510mm 134mm 117mm 2,600g

*Calculated with the XF and XW series eyepieces, and the ZOOM EYEPIECE 8-24mm.

PENTAX Eyepieces Specifications and Performance in Combination with PENTAX Spotting Scopes
Magnification Real field of view  Field of view at 1000 m

PF-65ED II
PF-65EDA II PF-80ED PF-80EDA PF-100ED PF-65ED II

PF-65EDA II PF-80ED PF-80EDA PF-100ED PF-65ED II
PF-65EDA II PF-80ED PF-80EDA PF-100ED

XF8.5 46 59 61 74 1.3˚ 1.0˚ 0.95˚ 0.8˚ 22m 17m 16.5m 14m
XF12 32.5 42 43 52 1.85˚ 1.5˚ 1.4˚ 1.2˚ 32m 26m 24m 21m

XF ZOOM 6.5-19.5 20-60 26-78 27-81 32.5-97.5 2.1˚-1.0˚ 1.6˚-0.8˚ 1.6˚-0.75˚ 1.3˚-0.65˚ 37m-17m 28m-14m 28m-13m 22.5m-11m
XW7 55.5 71 74 90 1.25˚ 1.0˚ 0.95˚ 0.8˚ 21m 17m 16.5m 14m
XW10 39 50 52 62 1.8˚ 1.4˚ 1.4˚ 1.1˚ 31m 24m 24m 19m
XW14 28 36 37 44 2.5˚ 2˚ 1.9˚ 1.6˚ 44m 35m 33m 28m
XW20 19.5 26 27 32 3.5˚ 2.7˚ 2.6˚ 2.2˚ 61m 47m 45m 38m

ZOOM 8-24 16-48 20-60 21-63 26-78 2.4˚-1.25˚ 1.9˚-1.0˚ 1.8˚-0.95˚ 1.5˚-0.8˚ 40m-21m 33m-17m 31m-16.5m 26m-14m

Exit pupil
Eye relief

Relative brightness Eyepiece 

attachment size
Length Width WeightPF-65ED II

PF-65EDA II PF-80ED PF-80EDA PF-100ED PF-65ED II
PF-65EDA II PF-80ED PF-80EDA PF-100ED

XF8.5 1.4mm 1.4mm 1.3mm 1.4mm 18mm 1.9 1.9 1.6 1.9 31.7mm 83mm 43mm 150g
XF12 2mm 1.9mm 1.8mm 1.9mm 18mm 4 3.1 3.2 3.1 31.7mm 78mm 43mm 155g

XF ZOOM 6.5-19.5 3.2mm-1.1mm 3.0mm-1.0mm 3.0mm-1.0mm 3.0mm-1.0mm 11mm-15mm 10.2-1.2 9.0-1.0 9.0-1.0 9.0-1.0 31.7mm 90mm 50mm 240g
XW7 1.2mm 1.1mm 1.1mm 1.1mm 20mm 1.4 1.2 1.2 1.2 31.7mm 120mm 61mm 390g

XW10 1.7mm 1.6mm 1.6mm 1.6mm 20mm 2.9 2.6 2.6 2.6 31.7mm 110mm 61mm 390g
XW14 2.4mm 2.2mm 2.2mm 2.3mm 20mm 5.7 4.8 4.8 5.3 31.7mm 97mm 61mm 365g
XW20 3.3mm 3.1mm 3mm 3.1mm 20mm 10.9 9.6 9 9.6 31.7mm 86mm 61mm 355g

ZOOM 8-24 4.0mm-1.4mm 4.0mm-1.3mm 3.8mm-1.3mm 3.9mm-1.3mm 18mm-22mm 16.0-2.0 16.0-1.7 14.4-1.7 15.2-1.7 31.7mm 144mm 69mm 550g

Orion Nebula    Photo by Naotoshi Saito

PENTAX Eyepieces Specifications

Focal length Lens Construction
Apparent 

Angle of View
Eye Relief Sleeve Size Length Diameter Weight

XW 3.5 3.5mm 5 groups 8 elements 70° 20mm 31.7mm 137mm 61mm 405mm
XW 5 5mm 5 groups 8 elements 70° 20mm 31.7mm 127mm 61mm 395mm
XW 7 7mm 6 groups 8 elements 70° 20mm 31.7mm 120mm 61mm 390mm
XW 10 10mm 6 groups 7 elements 70° 20mm 31.7mm 110mm 61mm 390mm
XW 14 14mm 6 groups 7 elements 70° 20mm 31.7mm 97mm 61mm 365mm
XW 20 20mm 4 groups 6 elements 70° 20mm 31.7mm 86mm 61mm 355mm

XW 30-R 30mm 6 groups 7 elements 70° 20mm 50.8mm 123mm 76mm 740mm
XW 40-R 40mm 5 groups 6 elements 70° 20mm 50.8mm 117mm 76mm 700mm
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Eyepieces for Spotting Scopes

Eyepiece for Astronomical Telescope/Spotting Scope

The Ultimate Partner of PENTAX Sport Optics.

XF 8.5 XF 12 XF ZOOM EYEPIECE 6.5‐19.5mm

ZOOM EYEPIECE 8-24mm

XW 7XW 3.5 XW 10XW 5 XW 14 XW 30-RXW 20 XW 40-R

smc PENTAX XF Series
High-performance, exceptional value eyepieces exclusively 
designed for PENTAX Spotting Scopes.

• Outstanding light transmission thanks to original multi-coating.
• The rotatable eyecup offers an adaptor-mounting screw/thread when removed 

(single-focus models: 30.5mm in diameter with a 0.5mm pitch; zoom: 43mm in 
diameter with a 0.75mm pitch).

smc PENTAX XW Series
Exceptional performance, wide-angle eyepieces with a long 20mm eye relief and water-resistant* body.  

• Standard XW eyepiece for use with astronomical telescopes also ideally matched for spotting scopes.
* XW 3.5, XW 5 cannot be used with Spotting Scope.
* XW 30-5, XW 40-R cannot be attached to Spotting Scope.
• Features high-grade lanthanum glass with high refraction and low dispersion.
• Original multi-coating and special coating on the laminated surfaces effectively reduce flare and ghosting, achieving extremely high light-transmission performance.
• Removable eyecup allows attachment of an adaptor of 43mm in diameter with a 0.75mm pitch.
*JIS Class 4 splash resistance.

smc PENTAX ZOOM Eyepiece
High-performance water-resistant* eyepiece for astronomical 
telescopes offering exceptional versatility.   
*JIS Class 4 splash resistance.

Технічні характеристики біноклів PENTAX

Зум Діаметр 
об’єктива

Реальний 
кут зору

Поле зору 
на 1000 м

Вихідна 
зіниця

Рельєф 
очей

Відносна 
яскравість 

Мін. фокусна 
відстань Висота Ширина Товщина Вага 

(прибл.)

Z 
series

ZD 10×50 ED 10 50mm 5.0˚ 87m 5.0mm 22mm 25.0 3.5m 170mm 132mm 59mm 855g
ZD 10×43 ED 10 43mm 6.0˚ 105m 4.3mm 17mm 18.5 2.0m 146mm 126mm 53mm 730g
ZD 8×43 ED 8 43mm 6.3˚ 110m 5.4mm 22mm 29.2 2.0m 146mm 126mm 53mm 715g

ZD 10×50 WP 10 50mm 5.0˚ 87m 5.0mm 22mm 25.0 3.5m 170mm 132mm 59mm 840g
ZD 10×43 WP 10 43mm 6.0˚ 105m 4.3mm 17mm 18.5 2.0m 146mm 126mm 52mm 710g
ZD 8×43 WP 8 43mm 6.3˚ 110m 5.4mm 22mm 29.2 2.0m 146mm 126mm 52mm 695g

S 
series

SD 9×42 WP 9 42mm 6.1˚ 107m 4.7mm 18mm 22.1 2.5m 147mm 128mm 59mm 665g
SD 10×42 WP 10 42mm 6.0˚ 105m 4.2mm 18mm 17.6 2.5m 143mm 134mm 52mm 615g
SD 8×42 WP 8 42mm 7.5˚ 131m 5.3mm 21mm 28.1 2.5m 148mm 134mm 52mm 640g
SP 20×60 WP 20 60mm 2.2˚ 38m 3.0mm 21mm 9.0 8.0m 224mm 195mm 85mm 1,400g
SP 12×50 WP 12 50mm 4.2˚ 73m 4.2mm 20mm 17.6 5.5m 178mm 183mm 79mm 1,080g
SP 10×50 WP 10 50mm 5.0˚ 87m 5.0mm 20mm 25.0 5.5m 178mm 183mm 79mm 1,060g
SP 8×40 WP 8 40mm 6.3˚ 110m 5.0mm 20mm 25.0 3.5m 136mm 178mm 76mm 900g

SP 16×50 16 50mm 3.5˚ 61m 3.1mm 13mm 9.6 10.3m 166mm 198mm 65mm 900g
SP 12×50 12 50mm 5.6˚ 98m 4.2mm 11mm 17.6 9.0m 160mm 198mm 65mm 870g
SP 10×50 10 50mm 6.5˚ 114m 5.0mm 13mm 25.0 9.0m 166mm 198mm 65mm 900g
SP 8×40 8 40mm 8.2˚ 143m 5.0mm 13mm 25.0 6.0m 131mm 187mm 56mm 770g

A series

AD 9×32 WP 9 32mm 6.7˚ 117m 3.6mm 16mm 13.0 2.5m 138mm 128mm 52mm 500g
AD 10×36 WP 10 36mm 5.5˚ 96m 3.6mm 18mm 13.0 3.0m 155mm 129mm 53mm 640g
AD 8×36 WP 8 36mm 6.5˚ 114m 4.5mm 16mm 20.3 3.0m 155mm 129mm 53mm 640g
AD 9×28 WP 9 28mm 5.6˚ 98m 3.1mm 18mm 9.6 3.0m 117mm 115mm 44mm 365g

AD 10×25 WP 10 25mm 5.0˚ 87m 2.5mm 20mm 6.3 3.0m 110mm 105mm 40mm 300g
AD 8×25 WP 8 25mm 5.5˚ 96m 3.1mm 21mm 9.6 3.0m 110mm 105mm 40mm 300g
AP 10×30 WP 10 30mm 5.5˚ 96m 3.0mm 19mm 9.0 3.0m 120mm 158mm 57mm 465g
AP 8×30 WP 8 30mm 7.0˚ 122m 3.8mm 17mm 14.4 3.0m 120mm 158mm 57mm 460g

U series

UP 8-16×21 ZOOM 8-16 21mm 5.0˚-3.0˚ 87m-52m 2.6mm-1.3mm 14mm-11mm 6.8-1.7 3.0m 111mm 111mm 55mm 310g
UP 10×25 WP 10 25mm 5.0˚ 87m 2.5mm 15mm 6.3 1.9m 112mm 116mm 56mm 370g
UP 8×25 WP 8 25mm 6.2˚ 108m 3.1mm 15mm 9.6 1.9m 110mm 116mm 56mm 370g

UP 10×25 10 25mm 5.0˚ 87m 2.5mm 15mm 6.3 1.9m 115mm 110mm 56mm 300g
UP 8×25 8 25mm 6.2˚ 108m 3.1mm 15mm 9.6 1.9m 115mm 110mm 56mm 300g

UP 10×21 10 21mm 5.0˚ 87m 2.1mm 10mm 4.4 2.8m 80mm 110mm 48mm 210g
UP 8×21 8 21mm 6.2˚ 108m 2.6mm 13mm 6.8 2.8m 83mm 110mm 48mm 210g

UD 10×21 10 21mm 5.4˚ 94m 2.1mm 8.5mm 4.4 3.0m 87mm 108mm 38mm 195g
UD 9×21 9 21mm 6.0˚ 105m 2.3mm 9.9mm 5.3 3.0m 87mm 108mm 38mm 195g

 Papilio
Papilio II 8.5×21 8.5 21mm 6.0˚ 105m 2.5mm 15mm 6.3 0.5m 116mm 110mm 55mm 290g
Papilio II 6.5×21 6.5 21mm 7.5˚ 131m 3.2mm 15mm 10.2 0.5m 114mm 110mm 55mm 290g

V series
VD 4×20 WP

4*
16

20mm
10°*
2.6°

175m*
45m

5mm 19mm
25*
2

1.5m (Bino)
0.5m (Mono)

95mm 117mm 36mm 345g

VM 6×21 WP 6 21mm 8.2° 143m 3.5mm 17.8mm 12.3
[Normal] 1.5m
[Near] 0.7m

68mm 101mm 39mm 150g

* Верхній рядок — дані бінокля/монокуляра, нижній — дані телескопа.

Технічні характеристики підзорних труб PENTAX

Тип призми Діаметр 
об’єктива

Будова 
об’єктива

Мін. фокусна 
відстань Тип окуляра Розмір насадки на 

окуляр Довжина Висота Ширина Вага 
(прибл.)

PF-65ED II Porro, прямий тип  65mm 3 групи, 5 елем. 5m* Collet 31.7mm (1.25inch) 270mm 115mm 85mm 1,050g
PF-65EDA II Porro, кутовий тип  65mm 3 групи, 5 елем. 5m* Collet 31.7mm (1.25inch) 270mm 120mm 85mm 1,070g

PF-80ED Porro, прямий тип  80mm 3 групи, 5 елем. 5.8m* Collet 31.7mm (1.25inch) 397mm 120mm 98mm 1,400g
PF-80EDA Porro, кутовий тип  80mm 3 групи, 5 елем. 5.8m* Collet 31.7mm (1.25inch) 415mm 135mm 100mm 1,600g
PF-100ED Porro, прямий тип  100mm 3 групи, 5 елем. 8.5m* Collet 31.7mm (1.25inch) 510mm 134mm 117mm 2,600g

* Розраховано для окулярів серій XF і XW, а також окуляра ZOOM EYEPIECE 8-24 мм.

Технічні характеристики окулярів PENTAX у поєднанні з підзорними трубами PENTAX
Зум Реальний кут зору Поле зору на 1000 м

PF-65ED II
PF-65EDA II PF-80ED PF-80EDA PF-100ED PF-65ED II

PF-65EDA II PF-80ED PF-80EDA PF-100ED PF-65ED II
PF-65EDA II PF-80ED PF-80EDA PF-100ED

XF8.5 46 59 61 74 1.3˚ 1.0˚ 0.95˚ 0.8˚ 22m 17m 16.5m 14m
XF12 32.5 42 43 52 1.85˚ 1.5˚ 1.4˚ 1.2˚ 32m 26m 24m 21m

XF ZOOM 6.5-19.5 20-60 26-78 27-81 32.5-97.5 2.1˚-1.0˚ 1.6˚-0.8˚ 1.6˚-0.75˚ 1.3˚-0.65˚ 37m-17m 28m-14m 28m-13m 22.5m-11m
XW7 55.5 71 74 90 1.25˚ 1.0˚ 0.95˚ 0.8˚ 21m 17m 16.5m 14m
XW10 39 50 52 62 1.8˚ 1.4˚ 1.4˚ 1.1˚ 31m 24m 24m 19m
XW14 28 36 37 44 2.5˚ 2˚ 1.9˚ 1.6˚ 44m 35m 33m 28m
XW20 19.5 26 27 32 3.5˚ 2.7˚ 2.6˚ 2.2˚ 61m 47m 45m 38m

ZOOM 8-24 16-48 20-60 21-63 26-78 2.4˚-1.25˚ 1.9˚-1.0˚ 1.8˚-0.95˚ 1.5˚-0.8˚ 40m-21m 33m-17m 31m-16.5m 26m-14m

Вихідна зіниця Рельєф 
очей

Відносна яскравість Розмір 
насадки на 

окуляр 
Довжина Ширина ВагаPF-65ED II

PF-65EDA II PF-80ED PF-80EDA PF-100ED PF-65ED II
PF-65EDA II PF-80ED PF-80EDA PF-100ED

XF8.5 1.4mm 1.4mm 1.3mm 1.4mm 18mm 1.9 1.9 1.6 1.9 31.7mm 83mm 43mm 150g
XF12 2mm 1.9mm 1.8mm 1.9mm 18mm 4 3.1 3.2 3.1 31.7mm 78mm 43mm 155g

XF ZOOM 6.5-19.5 3.2mm-1.1mm 3.0mm-1.0mm 3.0mm-1.0mm 3.0mm-1.0mm 11mm-15mm 10.2-1.2 9.0-1.0 9.0-1.0 9.0-1.0 31.7mm 90mm 50mm 240g
XW7 1.2mm 1.1mm 1.1mm 1.1mm 20mm 1.4 1.2 1.2 1.2 31.7mm 120mm 61mm 390g

XW10 1.7mm 1.6mm 1.6mm 1.6mm 20mm 2.9 2.6 2.6 2.6 31.7mm 110mm 61mm 390g
XW14 2.4mm 2.2mm 2.2mm 2.3mm 20mm 5.7 4.8 4.8 5.3 31.7mm 97mm 61mm 365g
XW20 3.3mm 3.1mm 3mm 3.1mm 20mm 10.9 9.6 9 9.6 31.7mm 86mm 61mm 355g

ZOOM 8-24 4.0mm-1.4mm 4.0mm-1.3mm 3.8mm-1.3mm 3.9mm-1.3mm 18mm-22mm 16.0-2.0 16.0-1.7 14.4-1.7 15.2-1.7 31.7mm 144mm 69mm 550g

Orion Nebula    Photo by Naotoshi Saito

Технічні характеристики окулярів PENTAX
Фокусна 
відстань Будова об’єктива Видимий кут 

огляду
Рельєф 
очей Розмір рукава Довжина Діаметр Вага

XW 3.5 3.5mm 5 груп, 8 елем. 70° 20mm 31.7mm 137mm 61mm 405mm
XW 5 5mm 5 груп, 8 елем. 70° 20mm 31.7mm 127mm 61mm 395mm
XW 7 7mm 6 груп, 8 елем. 70° 20mm 31.7mm 120mm 61mm 390mm
XW 10 10mm 6 груп, 7 елем. 70° 20mm 31.7mm 110mm 61mm 390mm
XW 14 14mm 6 груп, 7 елем. 70° 20mm 31.7mm 97mm 61mm 365mm
XW 20 20mm 4 груп, 6 елем. 70° 20mm 31.7mm 86mm 61mm 355mm

XW 30-R 30mm 6 груп, 7 елем. 70° 20mm 50.8mm 123mm 76mm 740mm
XW 40-R 40mm 5 груп, 6 елем. 70° 20mm 50.8mm 117mm 76mm 700mm
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Адаптери штатива для біноклів

Ідеально підходить для кріплення на штатив для тривалого спостереження за птахами, нічним небом, світом природи тощо.

Адаптер для штатива TP-3 Адаптер для штатива U

Сумісність адаптера для штатива

Z series S series A series U series Papilio V series

ZD ED ZD WP SD 9x42 SD 8/10x42 SP WP SP AD 9x32 AD 8/10x36 AD 9x28 AD 8/10x25 AP 8/10x30 UP WP UP 8/10x25 UP 8-16x21 UP 8/10x21 UP 9/10x21 Papilio II VD 4x20WP VD 6x21WP

Адаптер TP-3
(конструкція з 
магнієвого сплаву)

• • • • • • — • — — • — — — — • — • —

Адаптер U — — — — — — — — — — — • • • — — • — •
*AD 9x32 WP, AD 9x28 WP, AD 8x25 WP, AD 10x25 WP, UP 8x21 і UP 10x21 не можна прикріпити до штатива.
Міжзінична відстань буде обмежена не менше ніж 60 мм при використанні штативного адаптера TP-3 із ZD 10x50 ED або ZD 10x50 WP.

*Бінокль не входить.

A B C

Ефективний діаметр лінзи об'єктива / збільшення = діаметр зіниці
(Коли ефективні діаметри лінз об’єктива однакові, діаметр зіниці тим 
менший, чим більше збільшення, а яскравість зменшується.)

1. Зум (збільшення)
Збільшення показує, наскільки (у скільки разів) об’єкт буде виглядати 
більшим порівняно з неозброєним оком. Наприклад, 8x означає, що об’єкт на 
відстані 800 метрів виглядатиме таким же великим, якби ви стояли на 
відстані 100 метрів від нього. Загалом, чим вище збільшення, тим менша 
яскравість і вужче поле зору. Тремтіння також стає більш важливим 
фактором, тому для біноклів із 12-кратним зумом або вище рекомендується 
використовувати штатив.

2. Яскравість
Якщо ви спрямуєте бінокль на яскраве світло та подивитесь на окулярні 
лінзи, тримаючи очі на відстані приблизно 30 см від них, ви помітите кругле 
коло посередині. Це називається зіницею бінокля. Подібно до того, як 
людські зіниці стають більшими в темряві, чим більший діаметр зіниці 
бінокля, тим яскравіше поле зору. В умовах денного світла потрібен діаметр 
3 мм, а для перегляду небесних тіл на нічному небі – 5-7 мм. Серед біноклів 
такого ж збільшення більш ефективними для використання вранці або в 
сутінках будуть біноклі з більшою діафрагмою об'єктива.

3. Реальне поле огляду
Реальне поле зору виражає в градусах ширину видимого зображення, коли 
бінокль нерухомий. Як правило, воно стає вужчим із збільшенням зуму, тому 
для перегляду спортивних подій з рухомими об'єктами рекомендуються 
біноклі з широким полем зору, тоді як для перегляду віддалених об’єктів 
оптимально використовувати біноклі з великим зумом. Наприклад, якщо 
дивитись вдалечінь на 1000 м через бінокль із реальним полем зору 5°, ви 
отримаєте видимий діапазон 87 м у діаметрі.

4. Рельєф очей
Рельєф очей оптичного приладу — це відстань від останньої поверхні 
окуляра, в межах якого око користувача може отримати повний кут огляду. У 
бінокль із великим рельєфом очей легше дивитися, що запобігає втомі під 
час тривалого перегляду; вони також забезпечують поле зору без 
віньєтування навіть для тих, хто носить окуляри. Якщо ви носите окуляри, 
рекомендується бінокль із ковзаючими окулярами та відстанню від ока не 
менше 15 мм.

Основи бінокулярного огляду

A Збільшення (зум)
B Ефективний діаметр

лінзи об'єктива
C Фактичне поле зору

Адаптер для 
смартфона V-SA1

Підставка для макрозйомки V-MS1

* VM 6x21 WP не входить.Спеціальні аксесуари для монокуляра VM 6x21 WP

• Papilio та smc PENTAX є зареєстрованими торговими марками RICOH Imaging Co. Ltd. • Зразки фотографій, використані в цій брошурі, є концептуальними зображеннями, призначеними
для демонстрації конкретних особливостей і функцій продукту, і, можливо, насправді не були зроблені з деякими продуктами. •Через особливості процесу друку можливі деякі
розбіжності в кольорі між фактичним продуктом і зображеннями продукту в цій брошурі. • Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • Весь вміст цієї
брошури захищено авторським правом і не може використовуватися, дублюватися або передаватись, частково чи повністю, без дозволу. Ця брошура створена лише для особистого,
некомерційного використання, і не повинна використовуватися з будь-якою іншою метою, окрім використання за призначенням.

Мегатрейд – Офіційний дистриб’ютор Ricoh в Україні 
03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33 
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua 
www.megatrade.ua 
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