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Pistolet bojowy CZ
P-10 C OR 9x19
Cena

2 950,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Numer katalogowy

PIS-00053

Producent

Ceska Zbrojovka

Kaliber

9x19

Opis produktu
Pistolet CZ P-10C OR (Optics Ready) to najnowsze dziecko ze stajni Ceska Zbrojovka. Pistolet fabrycznie przystosowany do montażu
kolimatora. Do montażu kolimatora niezbędna jest dodatkowa płytka montażowa dedykowana pod producenta kolimatora.
To co go wyróżnia P-10 C OR na tle konkurentów to ergonomia. Niemal każdy kto wziął do reki CZ 75 czuł że idealnie pasuje ona do dłoni. Tak
samo jest w przypadku CZ P-10 C OR. Rękojeść pistoletu to stare dobre CZ - nie czujemy jakbyśmy mieli cegłę w ręku, to raczej uczucie jak
przedłużenie naszej reki. Dzięki wymiennym nasadkom na rękojeść, każdy dobierze odpowiedni rozmiar do swojej dłoni.
Kolejny element to spust. ustawiony na 4-4.5 lbs z krótkim resetem, aby uzyskać jak największą powtarzalność strzałów.
Pistolet CZ P-10 C OR został zbudowany pod rygorem zastosowań wojskowych. Wzmocniony włóknem szklanym polimerowy szkielet wytrzyma
najcięższą harówkę.
Do P-10 C OR załadujesz 15+1 naboi 9x19 lub 17+1 dzięki rozszerzeniu magazynka.
Powierzchnia zamka i lufy podobnie jak w Shadow 2 została wykończona w taki sposób aby zmaksymalizować odporność na uszkodzenia
mechaniczne oraz korozję.
Główne zalety:
nadzwyczajna trwałość i odporność wykończenia
świetna ergonomia
przyrządy celownicze z 3 luminescencyjnymi punktami
automatyczna blokada wystrzału w przypadku upuszczenia broni
3 wymienne nakładki o rozmiarach s, m i l

Dane techniczne
Dane techniczne:

Kaliber: 9 mm
Pojemność magazynka: 15 lub 17
Mechanizm spustowy: DA
Długość całkowita: 187 mm
Długość lufy: 102 mm
Wysokość: 132 mm
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Szerokość: 32,5 mm
Masa: 0,76 kg

Warunki zakupu
Broń możesz kupić jedynie osobiście w siedzibie naszej firmy. Przed przyjazdem upewnij
się, czy masz odpowiednie zaświadczenie uprawniające do nabycia broni (tzw.
promesę) oraz dowód osobisty zgodny numerowo z tym na zaświadczeniu.
Serdecznie zapraszamy do naszej siedziby w Ciechanowie przy ul. Z. Krasińskiego 32
(wjazd od ul. Gostkowskiej)
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