
Ved installering af Stream Vision appen (finds i Appstore til iOS og Google Play til Android) får 

brugerne af digitale natkikkerter såsom Yukon Ranger RT, Signal RT eller Photon RT følgende fordele:

·Real time trådløs streaming til dit display Brug din smartphone eller tablet 

som fjernbetjening til din enhed

Fuld adgang til alt indhold – se, slet 

eller download billeder og videoer 

som ligger i enhedens hukommelse

Overfør billeder og video 

direkte til andre medier 

og platforme såsom 

YouTube

Stream Vision er udviklet specifikt af Yukon Optics Worldwide til deres 

kompatible digital Yukon enheder. Dermed garanteres maksimal 

funktionalitet og stabilitet.

Stream Vision løser denne opgave ved at tilbyde en perfekt 

symbiose af software og hardware platforme som er 

designet til at virke på Android og iOS enheder, såsom 

smartphones, tablets etc, trådløst via det indbyggede Wi-Fi 

netværk.

You  Tube

300 m250 m

INDBYGGET 
OPTAGEFUNKTION
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Model

SKU

Forstørrelse, x

Frontlinse diameter, mm

Indbygget IR, type / bølgelængde, nm

Genkendelsesafstand, m

Indbygget optagefunktion

Wi-Fi / Stream Vision kompatible

Strømkilde

Ekstern strømkilde

Dimensioner, mm

4.5x42 S

26391

4.5 / 9

42

LED 850

200

yes

yes

4xAA

5V microUSB

421x100x92

4.5x42

26392

4.5 / 9

42

LED 940

140

yes

yes

4xAA

5V microUSB

421x100x92

6x50 S

26393

6 / 12

50

LED 850

280

yes

yes

4xAA

5V microUSB

458x100x92

6x50

26394

6 / 12

50

LED 940

180

yes

yes

4xAA

5V microUSB

458x100x92

.375
CAL.
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PHOTON RT 
Digital Night Vision sigtekikkerter 

Ekstra høj lysfølsomhed

Høj forstørrelse

Skudfast: 12 gauge, 9.3x64, .375H&H

Intuitiv brugerflade

Nem montering med standard 30mm ringe

Integration med iOS og Android enheder

Fjernstyring og betjening via smartphone/tablet

Indbygget optagefunktion

Vandafvisende (IPX5)

6 tilgængelige trådkors i 3 forskellige farver

Hurtigskift af batterienheden

Optagelse og live YouTube streaming

Kan benyttes i dagslys

Software der løbende opdateres

yukonopticsglobal.com

I dag, hvor bogstaveligt talt milliarder af mennesker verden 

over er forbundet virtuelt, er det vigtigere end nogensinde at 

udvikle ”cross-platform” enheder. Smartphonen, som engang 

blot var et middel til verbal og tekstmæssig kommunikation, er 

i dag et multi-tasking instrument til forretnings- og sociale 

relationer. Yukon's innovative serie af night vision produkter 

følger denne trend tæt. Photon RT er designet med den sidst 

nye teknologi fra det 21. århundrede for at kunne håndtere 

mere end blot simple observationer. Mens Yukon til stadighed 

STREAM YOUR 
DISCOVERIES

Installering af app'en
Udbredelsen og den konstante udvikling 

af digitale teknologier forbedrer og 

højner standarden i stort set alle 

aspekter af vores liv. 

forsætter med at udvikle enheder med nye funktioner, er 

fokus selvfølgelig også rettet mod markante forbedringer i 

den optiske, mekanisk og ergonomisk kvalitet. Vi forstår 

også vigtigheden i at kunne tilbyde en intuitive og 

multifunktionel brugerflade. Den nye Stream Vision løser 

denne opgave ved at tilbyde en perfekt symbiose af software 

og hardware platforme som er designet til at virke på 

Android og iOS enheder, såsom smartphones, tablets etc, 

trådløst via det indbyggede Wi-Fi netværk.

Billeder og video kan nemt og optages direkte med 

Photon RT's indbygget optagefunktion. Optagelserne 

lagres i enheden og kan let overføres til en PC med 

et kabel eller trådløst til din smartphone og tablet 

med Stream Vision app'en, der understøttes af både 

iOS og Android.

HØJ YDEEVNE
Photon RT sigtekikkerterne tilbyder klassens bedste 

optiske ydeevne i et logisk og brugervenligt design.

FLERE FORSKELLIGE 
TRÅDKORS

Det digitale trådkors kan hurtigt 

skiftes imellem 6 forskellige typer i 

3 forskellige farver. Perfekt til 

enhver skud situatio.

SLUK SKÆRMEN
Ved korte perioder uden brug kan funktionen “Display off” benyttes uden indflydelse på andre 

funktioner. Dermed kan enheden genstartes øjeblikkeligt når du har behov for den. 

INDBYGGET IR BELYSNING
Alle Photon RT sigtekikkerter gør det nemt at finde 

dit mål (selv i total mørke) via den kraftige LED 

belysning på enten 850nm eller 940nm. IR enheden 

kan justeres i 3 styrker. 940nm enheden opererer 

desuden i et IR spektrum som hverken mennesker 

eller dyr kan se og er dermed 100% usynlig.

EKSTERN
STRØMKILDE

Batterilevetiden kan øges markant ved 

at benytte en høj-kapacitet ekstern 

strømforsyning (power bank), som 

nemt tilkobles via den vandtætte 

micro-USB port. Når Photon RT sigtet 

benyttes i kolde temperaturer kan 

strømforsyning holdes varm ved at 

placeres f.eks. under tøjet og dermed 

mindskes den hurtige afladning som 

normal finder sted. 

VARIABLE 
FORSTØRRELSE

Photon RT modellerne 

leveres med en fast 

forstørrelse på 4.5x eller 6x 

(afhængig af modellen) men 

via en 2x digital zoom kan 

den hurtigt fordobles. Selv 

ved denne ekstra 

forstørrelse bibeholder den 

nye sensor et skarpt og 

detaljerigt billede.

SKIFT 
HURTIGT 
BATTERIER

Photon RT modellerne får strøm fra 4 AA batterier som 

sidder i en let udskiftelig batteripakke. Der medfølger 

desuden en ekstra batteripakke som gør det ekstra nemt 

og hurtigt at skifter batterier i felten. 

LANGDISTANCE OBSERVATIONER
Kombinationen af en nyudviklet sensor, tilpas forstørrelse og en kraftig indbygget IR belysning gør 

Photon RT perfekt til observationer helt ud til 300 meter (afhængig af modellen).

KAN TÅLE 
HØJE KALIBRE

Det stød og rekyl testet 

design gør det muligt at 

benytte et Photon RT sigte 

med våben helt op til kaliber 

.375 og endda på luftgevær.

LET MONTERING PÅ DIT GEVÆR
Med sin standard 30mm rørdiameter kan alle Photon RT modeller nemt 

monteres på stort set et hvilken som helst gevær, uden behov for 

specielle og dyre monteringsløsninger.

BRUG I DAGSLYS
En digital natkikkert kan uden frygt for kort- eller langvarige skader 

benyttes i dagslys. Den tager heller ikke skade af kraftigt lys fra f.eks. 

billygter, gadelygter eller lignende. Når et Photon RT sigte benyttes i 

dagslys beholder man blot beskyttelsesdækslet på, da det har et lille 

lysfilter indbygget som automatisk dæmper lyset så man opnår et mere 

kontrastrigt og behageligt billede. 
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