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Pistolet pneumatyczny Beretta Elite
II
Cena brutto

270,00 zł

Cena netto

219,51 zł

Dostępność

Dostępny

Stan magazynowy

10 sztuka

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

5.8090

Opis produktu
Pneumatyczna wersja pistoletu stworzonego specjalnie dla elitarnych oddziałów policji. Powstał dzięki ścisłej współpracy
koncernów Umarex oraz Beretta - światowych liderów produkcji broni.
Beretta Elite II ma w rękojeści wymienny metalowy magazynek mieszczący 18 kulek w rękojeści. Blokowany podajnik oraz
otwór załadowczy ułatwia ładowanie. Magazynek można szybko wymienić – działa w systemie "drop out". Mechanizm
spustowy działa na zasadzie Double Action Only. Strzelać można tylko z użyciem z samonapinacza spustu (jeden strzał za
drugim, bez żadnych innych czynności). Kurek i zamek są nieruchome.
Firma Beretta istnieje od XVI wieku. Doświadczenie w produkcji broni jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wizerunek
Beretty bazuje na konsekwentnym wdrażaniu nowoczesnych metod produkcyjnych i wykorzystaniu postępu technicznego.
Niemiecka firma Umarex cieszy się dużą renomą między innymi dzięki możliwości produkowania wielu modeli Beretty w wersji
pneumatycznej - 92 FS, Cx4 oraz Px4 Storm. Znaczek licencyjny Beretta na replikach Umarexa zobowiązuje do utrzymania
najwyższej jakości produkcji i zachowania elitarnego stylu.
W zestawie znajduje się:
- pistolet
- paczka śrutu BB
- okulary ochronne
Cechy urządzenia:
- zintegrowana dolna szyna akcesoryjna 22mm Weaver
- na licencji firmy Beretta Italy
- duża prędkość początkowa
- łatwa i szybka wymiana kapsuły CO2
- ukryta śruba do instalowania kapsuły CO2
- atrakcyjna i nowoczesna linia
- Double Action Only (duża szybkostrzelność, bez możliwości napięcia kurka)
Do modelu ELITE II pasuje kabura do Beretty 92 FS
Niemiecka firma Umarex cieszy się dużą renomą, także dzięki możliwość produkowania wielu modeli Beretta w wersji
pneumatycznej - 92 FS, Cx4 oraz Px4 Storm. Znaczek licencyjny Beretta na replikach Umarexa zobowiązuje do utrzymania
najwyższej jakości produkcji i zachowania elitarnego stylu, jaki reprezentuje ta znakomita marka. Firma Beretta istnieje od XVI
wieku i jej dziedzictwo i doświadczenie w produkcji broni jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wizerunek Beretty
bazuje na konsekwentnym wdrażaniu nowoczesnych metod produkcyjnych i wykorzystaniu postępu technicznego. Zarówno
wielowiekowa rodzinna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenia, jak i otwartość na nowoczesność, postęp i
współpracę z firmami jak Umarex, przekuły się na fenomenalny sukces firmy Beretta na całym świecie.
Dane techniczne:
- kaliber: 4,46mm (kulki stalowe BB 4,5mm)
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-

metalowy wymienny magazynek
zasilanie - kapsuła CO2 12g
około 70 strzałów z jednej kapsuły
pojemność magazynka: 18 szt.
prędkość początkowa: 125 m/s
system: Double Action
bezpiecznik
waga: 686 g
długość: 215 mm
szyna akcesoryjna weaver 22 mm pod lufą
oryginalne oznaczenia licencyjne "Beretta"
obudowa z materiału ABS

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem na posiadanie wiatrówki o mocy poniżej 17 Jouli nie jest wymagane pozwolenie
Zgodnie z Regulaminem Sklepu Specjalistycznego "Marcus-Graf"
pneumatycznej dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
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