
Competition Electronics Jsme výhradním distributorem pro ČR
CEI 3800 Zařízení pro měř.rychl.střel ProChrono DIGITAL 3 575 Kč

Funkce - DIGITAL:
-Možnost měřit střely puškové, pistolové, šípy,
brokové shluky, diaboly, paintbalové střely,
"pellet" plastové střely i např. švih rukou
-Měří v m/s nebo FPS/s - jednoduchá přepnutí
-Dvojnásobné palebné pole proti obv.příst.
-Paměť na 99-ran v 9 sériích (každé) i po vypnutí 
například k prohlídce a vyhodnocení doma
-Nejvyšší rychlost, nejnižší rychlost
-Mezní rozsah 
-Standardní odchylka
-Počet výstřelů
-Průměrná rychlost
-Možnost vynechání okamžité rychlosti
-Návaznost na tisk.a PC-dálkově-bezkabelově
-Možnost "vytažení" ovladače CEI 4000 
a ovladače ke střelci (8m kabel)
-Zdířka pro připojení dálkového ovládání
-Rozsah rychlostí 6,5 - 3000 m/s
-Rozsah teplot 0 -38 St. C
-Velikost 406 x 102 x 83 /mm/
-Napájení jednou baterií 9 V DC
-Kontrola vybití baterie

CEI 3900 Zařízení pro měř.rychl.střel ProChrono PAL 3 207 Kč
Funkce - PAL:
-Možnost měřit střely puškové,pistolové,
brokové shluky, diaboly, paintbalové střely
i např. švih rukou
-Měří v m/s nebo FPS/s -jednoduchá volba
-Dvojnásobné palebné pole proti obv.příst.
-Nejvyšší rychlost, nejnižší rychlost
-Průměrná rychlost
-Počet výstřelů
-Rozsah rychlostí 6,5 - 3000 m/s
-Rozsah teplot 0 -38 St. C
-Velikost 406 x 102 x 83 /mm/
-Napájení jednou baterií 9 V DC

CEI 4200 Zaří.pro měř.rychl.střel ProChrono PAINTBALL 3 207 Kč

CEI-3810 Digital USB Interface Digital USB Interface 1 554 Kč
Převod dat do PC
Program na zpracování výstupů
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CEI 4000 Dálkový ovladač (8m) - pro model DIGITAL 3 051 Kč
Pracuje s ProChrono Digital
Dálkové ovládání přístroje až na 20 stop
Výstup pro Váš počítač
Napájení 9V DC baterií
Bezdrátový výstup na HP tiskárnu

CEI 2515 Osvětlovací souprava pro vnitřní střelnice 1 242 Kč
Určena pro použití na vnitřnch střelnicích
Kompaktabilní se všemi ProChrono modely
Pracuje s napětím 110V

CASEPC Plastové tělo zařízení PROCHRONO náhradní díl 389 Kč

Plastové tělo senzoru ASSYPCSNSRCAS ASSYPCSNSRCAS 155 Kč

Display náhradní LCD,4 DIGIT DISPLY4DIGITLC 518 Kč

Phototranzistor 50 Kč

CEI 2518 Tiskárna Hewlett Packard 5 440 Kč

CEI 2512 Páska do tiskárny 259 Kč

CEI 2526 2 clony a 4 tyčové držáky clon 259 Kč

CEI 2519 Stojánek na tiskárnu 465 Kč

CEI 2300 Časomíra rychlosti střelby Pro-Timer IV Super 6 906 Kč
Funkce - ProTimer IV:
-Okamž.zobrazení:čas,počet ran a rozdíly ran
-Funkce progr. 6-ti omezených (pevný čas,

 comstok)  - ohraničených časovách úseků
-Funkce programování 9-ti omez.časových 

úseků v sérii trén.střelby na asfaltové holuby
-Na tisk:čas stř.,č.ran,rozdíly ran(split time),

hit fac., počty b.ve stage a počty bodů-"dolů"
-Možnost vypnutí zvukového signálu
-Volba ok., zpožděného nebo náhodn.startu
-Aut.vypnutí po 10 min., není-li v provozu
-Seřiditelná citlivost snímání výstřelů
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-Možnost záznamu času až do 999,99 sec.
-Možnost přímého výpočtu HIT FACTORu 
                     (okamžitě při zadávání "ztrátových" bodů)
-Možnost snímání času z otřesových snímačů 

("muž proti muži" nebo vícenásobné zásahy)
-Oddělený el. okruh reproduktoru a mikrofonu
-Možnost "převíjení" výstřelů na obrazovce

CEI 2800 Časomíra rychl.střelby("protimer") Pocket Pro 4 713 Kč
Funkce - Pocket Pro:
-Okamž.zobraz.:čas střelby,počet ran 

a rozdíly ran
-Ergonomický design, postranní 

startovací tlačítko
-Automatické vypnutí po 10 min., 

není-li v provozu
-Oddělený el. okruh reprodu. a mikr.
-Možnost zázn.času až do 199,99sec
-Klipsna k připnutí např. na oděv
-Seřiditelná citlivost snímání výstřelů
-Možnost "převíjení" výstřelů na obraz. -50 ran
-Volbu okamžit., zpožděného nebo 

náhodného startu
-Napájení "protimerů" - jedna bat.9V DC
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