
Číslo Položka                                          2008 Cena s DPH

PALNÉ ZBRANĚ
SPEEDN Časomíra rychlosti střelby ("protimer")

(SPEED TIMER 3000 SHOT TIMER) NOVÉ provedení typ 1.12 3 793 Kč
Funkce - časomíra:
-Čas výstřelů - celkový čas od signálu

hlasitého startu
-Mezičasy - čas mezi každým

vypáleným výstřelem
-Počty výstřelů - celkové počty vypálených 

výstřelů
-Hlasitý signál startu - dobré pro chr.sluchu
-Náhodné zpoždění startovního signálu

nebo okamžitý start
-Funkce programování omezených 
časových úseků (comstok)
-Napájení - 9V DC baterie 

SPEEDT Časomíra rychlosti střelby ("protimer") S vysílačem (RF) pro display
(SPEED TIMER 3000 (RF) SHOT TIMER) NOVÉ provedení typ 1.12 4 109 Kč

Funkce - časomíra:
-Čas výstřelů - celkový čas od signálu

hlasitého startu
-Mezičasy - čas mezi každým

vypáleným výstřelem
-Počty výstřelů - celkové počty vypálených 

výstřelů
-Hlasitý signál startu - dobré pro chr.sluchu
-Náhodné zpoždění startovního signálu

nebo okamžitý start
-Funkce programování omezených 
časových úseků (comstok)
-Napájení - 9V DC baterie 
-Přenáší celkový čas na jakoukoli

výsledkovou tabuli - DISPLEJ

T/CASE Pouzdro na protimer "Hands Free" 737 Kč
Pouzdro pro upevnění protimeru na
předloktí.
Umožnuje volný pohyb obou rukou při 
zapisování výsledků, … .
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D/SPEED Časomíra rychlosti střelby ("protimer") 
společně s DISPLEJem (při společné obj.) 11 852 Kč

                                                          viz displej ..
                                                                     níže

SPEEDD DISPLEJ           (samostatně objednaný) 10 483 Kč
Funkce - displej:
-Přijímá a zobrazuje celkový čas 
střelby ze ST 3000 (RF)
-Obsahuje ind. pevný kód
nastavitelný na každém ST 3000 RF
-Vnější rozměry - 370 x 172 x 42 /mm/
-Obrazovka 330 x118 /mm/
-Výška čísel 102 mm
-Hmotnost - 1,134 g
-Napájení - 9V DC baterie nebo 
napáječem 110V
-Rozsah prov.od -10 do +40 St. C
-Možnost "převíjení" výstř. na obrazovce

TM3000 Trojnožka - stativ 895 Kč

AIRSOFT a VZDUCHOVKY
SPEEDTAG A I R S O F T  a  V Z D U C H O V K Y S vysílačem (RF) pro display

Časomíra rychlosti střelby ("protimer") NOVÉ provedení typ 1.12 4 109 Kč
(SPEED TIMER 3000 (RF) SHOT TIMER) Funkce - časomíra:

-Čas výstřelů - celkový čas od signálu
hlasitého startu

-Mezičasy - čas mezi každým
vypáleným výstřelem

-Počty výstřelů - celkové počty vypálených 
výstřelů

-Hlasitý signál startu - dobré pro chr.sluchu
-Náhodné zpoždění startovního signálu

nebo okamžitý start
-Funkce programování omezených 
časových úseků (comstok)
-Napájení - 9V DC baterie 
-Přenáší celkový čas na jakoukoli

výsledkovou tabuli - DISPLEJ

Poznámka: "Protimery" pro AIRSOFT a VZDUCHOVKY  nelze použít pro klasické palné zbraně.
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D/SPEEDAG A I R S O F T  a  V Z D U C H O V K Y
Časomíra rychlosti střelby ("protimer") 11 852 Kč
společně s DISPLEJem (při společné obj.)                                                           viz displej ..

                                                                     níže

Poznámka: "Protimery" pro AIRSOFT a VZDUCHOVKY  nelze použít pro klasické palné zbraně.

Neomezená záruka na přístroje u nás Jsme jediným centrálním evropským
zakoupené, výměna kus za kus,… opravárenským střediskem firmy

RU ELECTRONICS.
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