
 
 

Produktlancering Nikon Sport Optics 
København, 29. januar 2013: Nikon har siden 1917 fremstillet kvalitetsoptik og 
supplerer i dag det allerede omfattende sortiment med et bredt udvalg af produkter i 
sportsoptik-segmentet. Nikon Sport Optics indbefatter kikkerter, kikkertsigter, 
afstandsmålere og teleskopkikkerter. 

Kikkerter: 
ACULON T01 er den første kikkertserie i en helt ny generation af trendy kikkerter i en høj 
kvalitet til en attraktiv pris. Med multi-coatede linser og en 21mm objektivdiameter giver 
ACULON T01 et klart, kontrastrigt synsfelt. Kompakt design og et spændende farveudvalg 
gør ACULON T01 ideel til fritid og rejser. 

ACULON T01 fås i modellerne 8x21 og 10x21, og findes ud over traditionel sort i rød, 
orange, blå og hvid. Vejledende priser ligger mellem 535 – 605 kr. inkl. moms. 

Pressebilleder: http://daten.kodiak.de/download/2013_01_23_rsvdhbgz/NIK_FG_ACULON_T01.zip 

ACULON A211 er bevis på, at kvalitet optik ikke behøver at koste en formue. Denne nye 
kikkertserie omfatter hele ni modeller og er specielt designet til en bred vifte af anvendelser 
som rejser, vandreture, naturobservationer og koncerter. ACULON A211 har multi-coatede 
linser og et bredt, lysstærkt synsfelt, og de asfæriske linser bidrager til en fremragende visuel 
oplevelse. Dreje- og skydeøjestykkerne letter justeringen af øjenafstand. (Zoom modellerne 
har ikke asfæriske linser og justerbare øjestykker). Alle modeller i serien kan monteres på et 
stativ med en ekstra adapter (medfølger ved modellerne 16x50 og 10-55x50). 

ACULON A211 findes i modellerne 7x35, 8x42, 10x42, 7x50, 10x50, 12x50, 16x50, 8-16x40 
og 10-22x50. Vejledende priser ligger mellem 845 – 1.695 kr. inkl. moms. 

Pressebilleder: 
http://daten.kodiak.de/download/2013_01_23_shsltwmd/NIK_FG_ACULON_A211.zip 

Teleskopkikkert: 
PROSTAFF 3 er et must for naturelskere. Den nye, kompakte letvægtskikkert bliver den 
perfekte følgesvend på både korte og lange ture. Lav vægt på 620 gram, fleksibel 
forstørrelse 16-48x og vandtæt design er optimal for alle mulige forhold. Prostaff 3 har et 
integreret okular med lang synsafstand og er naturligvis udstyret med multi-coatede linser og 
prismer. Prostaff 3 leveres med et kompakt stativ og bæretaske. 

PROSTAFF 3 Fieldscope findes i modellen 16-48x60. Vejledende pris er 2.995 kr. inkl. 
moms. 

Pressebilleder: http://daten.kodiak.de/download/2013_01_23_vwkjlpbw/NIK_SP_Prostaff_3.ZIP 

Afstandsmålere: 
COOLSHOT AS er specielt designet til golf og måler udover den lineære distance også 
horisontal- og hældningsjusteret afstand. Dette gør spillet på kuperede baner nemmere. 
COOL SHOT AS er ergonomisk udformet og har to forskellige målemetoder: Nærmeste 
målprioritet (præcis måling til flaget i åbent terræn) og den fjerneste målprioritet (hvis du er 
havnet i skoven). Det interne afstandsdisplay er LED-belyst, hvilket gør betjening nem selv 
under dårlige lysforhold. COOL SHOT AS har et målomfang på 4,5-550m og et 6x21 
monokulært teleskop med et bredt synsfelt på 7,5 °. 
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Pressebilleder: 
http://daten.kodiak.de/download/2013_01_23_wjklpnwk/NIK_LRF_COOLSHOT_AS.zip 

PROSTAFF 7 er designet specielt til jagt og i særdeleshed og distancemåling i skovterræn i 
almindelighed. Ud over lineær afstandsmåling kan Prostaff 7 klare horisontal afstandsmåling. 
Sidstnævnte er især nyttig til jagt i kuperet terræn. Prostaff 7 er ergonomisk designet og har 
to forskellige målemetoder: Nærmeste målprioritet (til måling i åbent terræn) og fjerneste 
målprioritet (til måling i skovterræn). Det interne afstandsdisplay er LED-belyst, hvilket gør 
betjening nem selv under dårlige lysforhold. Prostaff 7 har et målomfang på 4,5-550m og et 
6x21 monokulært teleskop med et bredt synsfelt på 7,5 °. 

Både COOLSHOT og PROSTAFF har en vejledende pris på 3.095 kr. inkl. moms. 

Pressebilleder: http://daten.kodiak.de/download/2013_01_23_kncvjrgc/NIK_LR_PROSTAFF_7.ZIP 

Kikkertsigte: 
Monarch 3 er en ny 1-tommer kikkertsigteserie med flere modeller fra 1-4x20 op til 6-24x50. 
Objektiver med multi-coating sikrer et fremragende og lysstærkt synsfelt. Fjederbelastede 
justeringsknapper til at nulstille og parallax-justere giver fremragende præcision inden for et 
stort afstandsinterval. (Parallax-justering er tilgængelig på modeller med en maksimal 
forstørrelse på 12x eller mere). Monarch 3 kommer med "Flip-open"-lås til objektiv og 
okularlinse. Selvfølgelig er Monarch 3-serie vandtæt. Serien fås med et udvalg af 
sigtemuligheder: Duplex, BDC, Mildot, Fine Crosshair og Fine Crosshair med Dot. 

Monarch 3 findes i modellerne: 1-4x20, 2-8x32, 2,5-10x42, 2,5-10x50, 3-12x42 SF, 4-16x42 
SF, 4-16x50 SF, 5-20x44 SF og 6-24x50 SF. Vejledende priser ligger mellem 2.595 – 5.595 
kr. inkl. moms. 

Pressebilleder: 
http://daten.kodiak.de/download/2013_01_23_gwxrvmhv/NIK_ZF_MONARCH_3.ZIP 

PROSTAFF 5 IL er en ny kategori af kikkertsigter i Nikons brede sortiment. Denne 1-tommer 
serie med belyst sigte og multi-coated linsesystem er rettet mod en ny kundegruppe pga 
attraktiv pris og specifikationer. Justeringsknapper er fjederbelastede og kan nulstilles, når 
den højeste præcision ønskes selv ved store afstande. Begge modeller har parallax-justering 
og belyst sigte (rød / grøn) i 5 trin. PROSTAFF 5 IL har to forskellige sigter: Duplex og BDC. 

PROSTAFF 5 IL findes i to modeller: 3,5-14x50 SF IL og 4,5-18x40 SF IL. Vejledende priser 
ligger mellem 5.095 – 5.495 kr. inkl. moms. 

Pressbilder: 
http://daten.kodiak.de/download/2013_01_23_lxmsmgmw/NIK_ZF_PROSTAFF_5_IL.ZIP 

 
For mere information, kontakt: 
Christian Hersborn, Product coordinator Nikon Sport Optics, telnr: +46-703-212796, email: 
christian.hersborn@nikon.se  
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