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Nikon esittelee MONARCH 7i VR -laseretäisyysmittarin 

 

Helsinki, Suomi 6. lokakuuta 2016: Nikon esittelee tänään innovatiivisen MONARCH 7i 
VR - laseretäisyysmittarin, jossa on optinen tärinänvaimennus (VR).  

 

 
 

MONARCH 7i VR:ssä on tehokas tärinänvaimennusjärjestelmä (VR), joka vähentää käden 
liikkeen aiheuttaman etsinkuvan tärinän keskimäärin 1/5:aan tai tätä vähäisemmäksi 
(perustuu Nikonin mittauksiin). Kuva pysyy etsimessä vakaana, mikä helpottaa tähtäämistä 
kohteeseen. Tämä tekniikka yksinkertaistaa etäisyyden mittaamista merkittävästi ja vähentää 
virheellisiä mittaustuloksia, joita aiheuttavat esimerkiksi lasersäteen osumattomuus 
kohteeseen tai mittaaminen väärään kohteeseen. MONARCH 7i VR:n pisin mittausetäisyys 
on 915 metriä (lineaarinen etäisyys). Yhdessä tärinänvaimennustekniikan (VR) kanssa tämä 
mahdollistaa nopean, yksinkertaisen ja tarkan mittauksen entistä kaukaisempiin ja 
pienempiin kohteisiin. 

MONARCH 7i VR -laseretäisyysmittarissa on kuusinkertainen suurennus ja 
monikerrospäällystetyt linssit, jotka takaavat kirkkaan ja selkeän etsinkuvan. ID-tekniikan 
avulla MONARCH 7i VR mittaa todellisen (lineaarisen) etäisyyden lisäksi myös vaakasuoran 
etäisyyden. Nikonin HYPER READ -tiedonkäsittelyalgoritmin ansiosta mittaustulos nähdään 
noin 0,5 sekunnissa riippumatta mittausetäisyydestä. 
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 MONARCH 7i VR:ssä on kompakti, ergonomisesti muotoiltu runko, ja se edustaa 
erinomaista optista laatua. Etäisyydet kohteeseen voidaan mitata tarkasti ja nopeasti 
tilanteissa, joissa jokainen sekunti on tärkeä. Se on myös ihanteellinen kumppani ulkona 
tapahtuvaan toimintaan. Vesitiiviin ja huurtumattoman rakenteensa ansiosta (paristotila on 
sateenpitävä) MONARCH 7i VR -laseretäisyysmittari on valmis käyttöön haastavissa 
olosuhteissa. 

MONARCH 7i VR –laseretäisyysmittari tulee myyntiin lokakuussa suositushintaan 529 EUR. 
              

Lisätiedot: 
 
Jyrki Tuppurainen 
+ 358 50 577 2676 
jyrki.tuppurainen@nikon.com 
 
Christian Hersborn 
+46 70 321 27 96 
christian.hersborn@nikon.com 
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