
 
 

Nikon perustettiin Japanissa vuonna 1917 ja se on maailman johtava digitaalisen optiikan ja tarkkuusoptiikan valmistaja. 
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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-
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Esittelyssä valaistulla ristikolla varustetut PROSTAFF 7 -
kiikaritähtäimet  
 
Helsinki 29. syyskuuta 2016: Nikon tuo PROSTAFF 7 -kiikaritähtäinten valikoimaan 
neljä uutta valaistulla ristikolla varustettua mallia. 

 
 

1-4x24 Matte IL, jossa on pisteellä varustettu ristikko 4 2.5-10x42 Matte IL, jossa on pisteellä varustettu ristikko 4 

 

PROSTAFF 7 -kiikaritähtäimet, jotka lanseerattiin vuonna 2014, ovat saavuttaneet 
erinomaisen maineen pitkän matkan ampujien keskuudessa. Nämä nelinkertaisen 
zoomausalueen kiikaritähtäinmallit tarjoavat laaja-alaisen ja tarkan sivu- ja korkeussäädön. 
Uusi mallisto sisältää kolme olemassa olevaa suurennusväliä, jotka ovat 2.5-10x42, 2.5-
10x50 ja 4-16x50SF. PROSTAFF 7 -sarjassa uusi vaihtoehto on 1-4x24 , joka on 
ihanteellinen lyhyen matkan ammuntaan, kuten takaa-ajoon. Kaikki neljä uutta mallia ovat 
mattamustia, ja niissä on valaistulla pisteellä varustettu ristikko 4. Valaistuksen voimakkuutta 
voi säätää 32 askeleella. 

 
 

2.5-10x50 Matte IL, jossa on pisteellä varustettu ristikko 4 4-16x50SF Matte IL, jossa on pisteellä varustettu ristikko 4 
 

http://www.europe-nikon.com/
http://www.europe-nikon.com/
http://www.nikon.se/


 
 

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 

 
 

 

LEHDISTÖTIEDOTE 
 

Nikon Sverige 

Råsundavägen 12 
169 67 Solna 

www.nikon.se  

Nikon Nordic Ab 
Box 715 

16927 Solna 
Ruotsi 

 

 

  

Säätöasteikko on nyt 1 cm / napsautus 100 metrissä (1,5 cm / napsautus 100 metrissä 1-
4x24-mallin kohdalla), jotta mallit sopisivat paremmin eurooppalaisille käyttäjille. Välittömästi 
nolla-asetuksiin palautuvat jousitetut säätötornit varmistavat yksinkertaisen ja tarkan säädön. 
Kaikissa linsseissä on monikalvopäällyste, joka takaa suuren valonläpäisykyvyn ja selkeän, 
kirkkaan kuvan myös aamu- ja iltahämärässä. 

Tärkeimmät ominaisuudet 

・Nikonin alkuperäinen valaistusjärjestelmä tarjoaa 32 askeleen säädön erittäin himmeästä 

erittäin kirkkaaseen asetukseen  

・Valaistus kytkeytyy automaattisesti pois päältä laitteen ollessa pois käytöstä noin kahden 

tunnin ajan 

・Ergonominen muotoilu ja hyvin sijoitetut painikkeet helpottavat valon voimakkuuden 

säätöä ja virran kytkemistä päälle ja pois päältä  

・Putken halkaisija on 30 mm ja suurennussuhde nelinkertainen 

・Laaja korkeus- ja sivusäätöalue 

・Täysin monikalvopäällystettyjen linssien erinomainen valonläpäisykyky takaa kirkkaan ja 

selkeän kuvan sekä tasapainoiset värit 

・Jousitettujen ja välittömästi nollautuvien korkeus- ja sivusäätötornien ansiosta säätäminen 

on vaivatonta 

・Säätöasteikko on 10 mm / napsautus 100 metrissä (1-4x24: 15 mm / napsautus 

 100 metrissä) 
 

・Suuri silmäetäisyys takaa käyttömukavuuden monissa eri tilanteissa 

・Tähtäimen sivulla sijaitseva parallaksisäätö mahdollistaa nopean tarkennuksen eri 

  etäisyyksille (4-16x50SF) 
 

・Nopeatarkenteinen okulaari tekee säätämisestä erittäin helppoa 

・Vesitiivis, huurtumaton (typpitäytteinen) ja iskunkestävä rakenne takaa poikkeuksellisen 

 suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa 

 

・Aurinkosuoja saatavilla lisävarusteena (ei malliin 1-4x24) 
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 ・Okulaarisuojusta voidaan käyttää myös paristolokeron kannen avaamiseen 

 

Lisätiedot: 

Jyrki Tuppurainen 
 

+ 358 50 577 2676 
 

jyrki.tuppurainen@nikon.com 

 

Christian Hersborn 

+46 70 321 27 96 

christian.hersborn@nikon.com 

Lisätietoja Nikonin palkituista tuotteista saat osoitteesta www.nikon.fi 
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