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Nikon esittelee COOLSHOT 40- ja COOLSHOT 40i-
laseretäisyysmittarit 
Kehitetty golfin pelaajille, jotka haluavat parantaa taitojaan 
 

COOLSHOT 40 ja COOLSHOT 40i mittaavat nyt 590 metriin saakka ja ovat kevyempiä kuin 
edeltäjänsä. COOLSHOT 40 mittaa vain lineaarisen etäisyyden joten sitä voidaan käyttää 
kilpailuissa jos paikalliset säännöt sallivat laseretäisyysmittarin käytön. COOLSHOT 40i -
laseretäisyysmittarissa on käytetty COOLSHOT 40:n ominaisuuksien lisäksi Nikonin 
kulmakorjausteknologiaa joka näyttää etäisyyden, jossa kallistuskulma on korjattu 
(vaakasuora etäisyys ± korkeus). Se on myös ihanteellinen käyttää mäkisillä golfkentillä. 
 
Molemmissa COOLSHOT-uutuuksissa on etsin, 6-kertainen suurennos sekä 
monikalvopäällystetyt linssit mahdollisimman laadukkaan ja kirkkaan kuvan takaamiseksi. 
Lähimmän kohteen valintatila (First Target Priority) takaa tarkkuuden kun mitataan etäisyyttä 
lippuun viheriöllä. Nikonin HYPER READ -teknologia varmistaa, että mitattu etäisyys 
näytetään välittömästi (noin 0,5 sekunnissa) riippumatta etäisyydestä kohteeseen, mikä 
mahdollistaa keskittymisen peliin. Nikon COOLSHOT 40 ja 40i ovat kompakteja, kevyitä, 
sateenkestäviä ja helppokäyttöisiä.  
 
Tärkeimmät ominaisuudet: 

 Optiikka: 6x21 
 Suurin mittausetäisyys*: 590 m 
 Tarkkuus*: ± 0,75 m 
 Kohteen valintatilajärjestelmä (lähimmän ja etäisimmän kohteen valintatilat) 
 Kulmatoiminto / COOLSHOT 40: Ei (laillinen turnauksissa, mikäli paikalliset säännöt 

sallivat käytön) 
 Kulmatoiminto / COOLSHOT 40i: Kyllä (etäisyys, jossa kallistuskulma on korjattu) 
 Kevyt ja ohut runko  

 

* Nikonin mittausolosuhteissa. 
 
Myynti alkaa helmikuun 2015 aikana. 
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Lisätietoja Nikonin palkituista tuotteista saat osoitteesta www.nikon.fi. 
 


