
 
 

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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Nikon lanseeraa uuden kiikaritähtäinsarjan  
 
Helsinki 23. lokakuuta 2014: PROSTAFF 7 -sarja laajentaa Nikonin valikoimaa aivan 
uudelle segmentille 30mm halkaisijalla varustetuilla kiikaritähtäimillä, jotka tarjoavat 
huippusuorituskykyä kilpailukykyiseen hintaan.  
 
Uuden sarjan myötä Nikon PROSTAFF -mallisto kasvaa ensimmäisillä 30 mm halkaisijalla 
varustetuilla kiikaritähtäimillä. Kestävä runko ja 4x zoomausalue nostavat PROSTAFF 7 -
sarjan aivan uudelle tasolle muihin saman hintaluokan kiikaritähtäimiin verrattuna. Sarjan 
tuotteilla on laaja valikoima sivu- ja korkeussäätöjä, joiden lisäksi niissä on myös välittömästi 
nolla-asetuksiin palautuvat jousiladatut säätöpainikkeet.  Kaikki kolme tehokkaampaa mallia* 
on lisäksi varustettu tähtäimen sivulla sijaitsevalla parallaksisäädöllä. Kaikkien tähtäinten 
linssit ovat täysin monikalvopinnoitettuja näkyvyyden optimoimiseksi ja terävöittämiseksi.  
 
Tärkeimmät ominaisuudet: 

 Monikalvopinnoitetut linssit takaavat optimaalisen selkeyden ja kirkkauden 
 Laaja valikoima sivu- ja korkeussäätöjä 1/4 kulmaminuutin välein 
 Suuri silmäetäisyys takaa käyttömukavuuden monissa eri tilanteissa 
 Nopeasti tarkentuva okulaari tekee säätämisestä erittäin helppoa. 
 Vesitiivis, huurtumaton ja iskunkestävä rakenne takaa poikkeuksellisen suorituskyvyn 

vaihtelevissa olosuhteissa 
 Saatavilla Duplex- ja BCD-ristikolla 
 Häikäisysuoja sisältyy malleihin 4-16x42SF ja 4-16x50SF 
 Kolmessa tehokkaammassa* mallissa tähtäimen sivulla sijaitseva parallaksisäätö 

mahdollistaa nopean tarkennuksen ampuma-asennossa. 
 30 vuoden takuu 

 
*Sivulta säädettävät mallit: vain 3-12×42SF, 4-16×42SF ja 4-16×50SF 
 
PROSTAFF 7-sarjan tuotteet: 
 

Malli 
Suositushinta 
(sis. alv 24%) 

2.5-10x42 319€ 

2.5-10x50 369€ 
3-12x42 SF 369€ 
4-16x42 SF 459€ 
4-16x50 SF 519€ 
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Tuotteet tulevat myyntiin joulukuussa. 
 
Yhteystiedot: 
Markkinointi 
Tiina Ahteela 
0400 729 349 
tiina.ahteela@nikon.fi 

Tuotetiedot 
Markku Westerlund 
050 348 1477  
markku.westerlund@nikon.fi
 

  
 

 

 Lisätietoja Nikonin palkituista tuotteista saat osoitteesta www.nikon.fi. 
 


