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Viime vuonna alkoi Amerikoista ja Englannista kantautua huhuja Kiinalaisista ED-kiikareista, joiden 
kuvanlaatu oli innostuneiden ensikäyttäjien mukaan samaa tasoa kuin perinteisten laatumerkkien 
ykkösmalleissa. Uskoo kun näkee, ajattelee suomalainen, ja suhtauduinkin intoiluun setämäisen 
ylenkatsovasti kunnes ylistyskuoroon alkoi liittyä myös ennestään luotettavaksi tietämiäni ääniä. Niinpä 
pyysin heti saada kiikarit testattavaksi kun Fotofennica aloitti kiikareiden maahantuonnin vuoden alussa. 

Kiikareista näkee heti, että Kiinassa on suunnitteluvaiheessa pilkottu jokunenkin Swarovski ja Zeiss – 
yhdennäköisyys etenkin Swarovskin EL-sarjaan on ilmeinen. Runko on keskeltä avoin ja saranasiltoja lukuun 
ottamatta kumipäällystetty joko vihreällä tai mustalla kumilla. Putkien alla on miellyttävän loivat 
syvennykset peukaloille, ja kämmeniä vasten tuleva osa pinnoitteesta on karhennettu otteen 
parantamiseksi. Ilahduttavasti löytyy etummaisen saranan keskeltä myös jalustasovitteen kierre.  

Kiikareiden ilmoitetut näkökentät ovat erittäin laajat 142/113m/km. 10x mallin todellista 
näkökenttää en tarkistanut, mutta 8x mallin näkökenttä jäi ilmoitetusta jonkin verran. Mittasin sen olevan 
noin 135m/km mikä sekin on kahdeksankertaiselle kiikarille aivan hyvä lukema.  

Molemmat tarkentuvat alle kahden metrin. Tarkennus on hitaampi kuin useimmissa 
huippukiikareissa ja varsinkin lähietäisyyksillä sormet saavat tehdä kunnolla töitä, mutta kymmenestä 
metristä äärettömään tarkentaminen on jo kohtuullisen ripeää. Lämpimässä tarkennuspyörä liikkuu 
pehmeästi, mutta pakkasella mekanismin rasvat alkavat jäykistyä ja testiyksilön tarkentaminen yli -15 °C 
pakkasessa oli todella vaikeaa. Maahantuoja onkin välittänyt tehtaalle toivomuksen notkeammasta 
rasvalaadusta. 
Silmälasikäyttöön Hawket soveltuvat hyvin. Katseluväli on useimmille riittävä (14.5/13mm) täyteen 
näkökenttään, ja tarkennusvaraa yli äärettömän on runsaasti myös vahvasti likinäköisten tarpeisiin. 
Diopterisäätö on portaaton. Uloskierrettävät silmäkupit ovat kookkaat ja tukevat, ja niissä on yksi pykälöity 
väliasento.  

Kiikarit ovat vesitiiviitä ja kaasutäytteisiä. Mukana tulee maastokäyttöön huonosti soveltuva 
puolikova kotelo, koripallonpelaajille mitoitettu neopreenipehmustettu kantohihna sekä ensimmäisellä 
retkellä maastoon putoavat objektiivinsuojukset. Okulaarinsuoja on hiukan parempi, mutta turhan tiukka.  
 

Optiset ominaisuudet 
Jos käyttöominaisuuksia ja varsinkin lisävarusteita jonkin verran moitinkin, niin optiikan ja kuvanlaadun 
kohdalla on vaikeaa olla muuta kuin erittäin myönteinen. Kiikareiden erotuskyky sekä tavanomaisesti 
katsomalla että 3x ”boosterin” kanssa oli huipputasoa, ja kuva boosterin läpi katsottuna erittäin siisti, 
kontrastikas ja jopa kaukoputkimainen. Tuloksella 5.7 viivaparia/mm 10m:n etäisyydeltä Hawken 8x otti 
jaetun kärkitilan mittaamieni kahdeksankertaisten kiikareiden joukossa, ja myös10x43 pääsi hyvin lähelle 
parhaimpien mittaamieni kymppien tasoa. Molemmat kiikarit olivat myös hyvin tasalaatuisia sikäli, että 
kummankin kiikarinpuoliskon kuva oli lähes identtinen.  

Myös maastossa kuva oli huipputerävä ja helppo katsoa. ED-lasin tuoma hyvä väripoikkeaman 
korjaus näkyy kuvassa erinomaisena värien toistumisena ja kontrastina, ja kuvan puhtaus tässä suhteessa 
oli ensiluokkaista. Kiikareissa on selvästikin erittäin korkealuokkaiset monikalvopäällysteet, prismat on 
vaihekorjattu, mutta niiden peilipinta on hopeoitu eikä dielektrisesti päällystetty kuten tämän päivän 
parhaissa länsikiikareissa. Tästä huolimatta kuvan kirkkauskin oli erittäin hyvä, suunnilleen Swarovskin 
kiikareiden tasoa ja vain hivenen Zeissin FL-sarjaa tai Leican Ultravid HD-kiikareita jäljessä. 



Kuvan ominaissävy on erittäin luonnollinen, vain hyvin lievästi kellertävä. Vastavalo-olosuhteissa 
Hawket toimivat myös lähes moitteettomasti. Ainoastaan selvästi kuva-alan ulkopuolella havaittava 
vaaleampi ”haloefekti” saattaa herkkää katsojaa häiritä, mutta sekään ei vaikuta varsinaiseen kuvaan. 
Kuvan terävä alue keskustan ympärillä on laaja. Reunapiirto on vain kohtalainen, mutta tämä on 
ominaisuus joka ei mainospuheista huolimatta ole useimmissa huippumerkkien kiikareissakaan sen 
paremmin toteutettu.  
 

Yhteenveto 
Kiinalaiset ovat tosiaan onnistuneet suunnittelemaan optisesti aivan ensiluokkaisen kiikarin. Testijakson 
aikana ajattelin usein, että jos kiikarin kyljessä olisi tunnetun laatumerkin logo ja sitä myytäisiin kaksin-
kolminkertaiseen hintaan, en ainakaan kuvanlaadun perusteella osaisi epäillä mitään vaan antaisin 
uutuudelle kiittävän arvion sanoen sen olevan kilpailukykyinen lisä ennestään kovatasoisilla markkinoilla. 
Tarkennuksen jäykkyys pakkasessa ja melko hidas välitys olivat ilmeisimmät ja oikeastaan ainoat 
mahdollisesti merkittävämmät puutteet kokonaisuudessa. Vasta aika näyttää miten Hawket sietävät 
suomalaisten lintuharrastajien tunnetusti kovakouraista käsittelyä, mutta mikään näkyvä tai tiedossa oleva 
seikka ei sinällään anna aihetta epäillä niiden kestävyyttäkään. Hyvä tuote, pakko suositella. 
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