
 
 

Nikon perustettiin  Japanissa vuonna 1917  ja se on maailman  johtava digitaalisen optiikan  ja  tarkkuusoptiikan valmistaja. 

Nikon tunnetaan nykyään ympäri maailmaa digitaalisista järjestelmäkameroistaan, vaihdettavista NIKKOR‐objektiiveistaan 

ja COOLPIX‐kompaktikameroistaan. Nikon on ainoa  iso optiikan valmistaja,  joka vieläkin valmistaa  lasinsa kokonaan  itse 

pystyäkseen  hienosäätämään  objektiivin  ominaisuudet  ja maksimoimaan  laadun  ja  suorituskyvyn. Nikon  on myös  ainoa 

valmistaja, joka on pysynyt alkuperäisessä objektiivisuunnittelussaan yli 50 vuotta. Muita Nikonin tuoteryhmiä ovat mm. Sport 

Optics ‐urheiluoptiikka,  johon  lukeutuu kiikarit, etäisyysmittarit, kaukoputket sekä erilaiset mittausinstrumentit, IC  ja LCD ‐

teknologiat, skannerit, mikroskoopit ja puolijohdekomponentit. Nikon Corporation on listattu Tokion pörssiin. www.europe‐

nikon.com 
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Nikonin uusi laseretäisyysmittari PROSTAFF 7i 
Seuraava askel tarkkuuden ja suurien etäisyyksien mittaamisessa 
 
Nikonin uuden PROSTAFF 7i -laseretäisyysmittarin kehittely perustuu sen edeltäjän, 
PROSTAFF 7 -laseretäisyysmittarin maineeseen.  
 
PROSTAFF 7i mittausalue on 7,3-1200m ja se on yksi kevyimmistä ja pienikokoisimmista 
etäisyysmittareista suurille etäisyyksille. 0,5 metrin tarkkuus (aina 600 metriin asti) tekee 
PROSTAFF 7i:stä laitteen johon luottaa. Nikonin HYPER READ –toiminto takaa nopean ja 
tarkan etäisyyden tarkastelun (n. 0.5s). 
 
Nämä tekniset parannukset yhdessä helppokäyttöisyyden, ergonomisen muotoilun ja 
vesitiiviin rakenteen kanssa takaavat, että tyylikkään ohut ja kompakti PROSTAFF 7i -
etäisyysmittari sopii ihanteellisesti kaikkiin ulkoilmasovelluksiin. 
 
Tärkeimmät ominaisuudet: 

 Mittausalue*: 7,3 – 1 200 m 
 Tarkkuus*: ± 0,5 m (alle 600 m); ± 1 m (600 m – 1 000 m); ± 1,5 m (1 000 m ja 

enemmän) 
 Nopea ja vakaa HYPER READ -mittaus (n. 0,5 sek.) etäisyydestä riippumatta 
 Etäisyys esitetään 0,1 metrin porrastuksella 
 Jatkuva tai kertamittaus (jopa 8 sekuntia) 
 Helppo vaihto vaakasuoran etäisyyden ja todellisen etäisyyden tilojen välillä  
 Lähimmän ja etäisimmän kohteen valinta kohteen valintatilajärjestelmän (First Target 

Priority) avulla   
 Pieni, kevyt ja ergonomisesti muotoiltu 

 
 
* Nikonin mittausolosuhteissa 
 
 
Myynti alkaa maaliskuun 2015 aikana. 
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Yhteystiedot: 
Markkinointi 
Tiina Ahteela 
0400 729 349 
tiina.ahteela@nikon.fi 
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Lisätietoja Nikonin palkituista tuotteista saat osoitteesta www.nikon.fi. 
 


