
 
 

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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Helsinki,  6. maaliskuuta 2015 

 
Täysosuma Nikonilta 
 
Nikon esittelee uudet, edistykselliset kiikaritähtäimensä – MONARCH 5 -
sarjan ja kaksi uutta PROSTAFF 7 -mallia. 
 
MONARCH 5 -kiikaritähtäimissä on  5x  zoom joustavuuden parantamiseksi sekä suurennus 
aina 30x asti. Monarch 5 -sarja on myös varustettu uudella Nikonin BDC-ristikolla (Bullet 
Drop Compensation). Ne huomioivat luodin putoaman ja niissä on myös sivusäädöt, joiden 
ansiosta ampuja voi säätää laukaisunsa asianmukaisesi sekä etäisyyden että sivutuulten 
mukaan. MONARCH 5 -kiikaritähtäimissä on Nikonin legendaarisesta ED-lasista (erittäin 
pieni hajonta) valmistetut linssit, jotka vähentävät väriaberraatiota ja parantavat kontrastia. 
Luonnollisesti kaikki linssit ovat täysin monikerrospinnoitettuja kirkkauden ja selkeyden 
optimoimiseksi. 
 
MONARCH 5 – Tärkeimmät ominaisuudet 

 25,4 mm (1 tuuma) putken halkaisija ja 5x zoomaussuhde 

 Edistyksellinen BDC-ristikko (Bullet Drop Compensation) huomioi etäisyyden ja 
sisältää sivusäädöt 

 Etsattu ristikko parantaa kestoa 

 Välittömästi nollautuva jousitettu säätö 

 ED-lasi (Erittäin pienen hajonnan lasi) väriaberraation korjausta ja erittäin tarkkaa 
kontrastia resoluutiota varten 

 Täysin monikerrospinnoitetut linssit takaavat kirkkaat kuvat ja tasapainoiset värit 

 Pikatarkenteinen okulaari ja suuri silmäetäisyys takaavat helpon ja mukavan käytön  

 Tähtäimen sivulla sijaitseva parallaksisäätö lukitusjärjestelmällä (3-15x42ED SF, 3-
15x50ED SF, 4-20x50ED SF, 5-25x50ED SF, 6-30x50ED SF) 

 Kevyt ja kestävä yksiosainen runko käännettävällä linssinsuojuksella ja 
okulaarisuojuksilla 

 Vesitiivis, huurtumaton ja iskunkestävä  

 Mukana häikäisysuoja (3-15x50ED SF, 4-20x50ED SF, 5-25x50ED SF, 6-30x50ED 
SF) 
 

MONARCH 5 –sarjan mallit: 
MONARCH 5 2-10X42ED Advanced BDC 579€ sis. alv. 
MONARCH 5 2-10X50ED Advanced BDC 659€ sis. alv. 
MONARCH 5 3-15X42ED SF Advanced BDC 659€ sis. alv. 
MONARCH 5 3-15X50ED SF Advanced BDC 709€ sis. alv. 
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MONARCH 5 4-20X50ED SF Advanced BDC 749€ sis. alv. 
MONARCH 5 5-25X50ED SF Advanced BDC 919€ sis. alv. 
MONARCH 5 6-30X50ED SF Advanced BDC 1029€ sis. alv. 
MONARCH 5 6-30X50ED SF FCD 1029€ sis. alv. 
 
PROSTAFF 7 
Molemmilla uusilla tähtäimillä PROSTAFF 7-sarjaan 5-20x50 on sarjan isoin suurennus ja ne 
ovat ideaaleja pitkän kantaman ammuntaan. Niissä on laajat säätömahdollisuudet sekä 
korkeus- että sivuttaissuunnassa, helppokäyttöinen nollaustoiminta sekä tähtäimen sivulla 
sijaitseva parallaksisäätö. Täysin monikalvopäällysteiset linssit takaavat terävän ja kirkkaan 
näkökentän sekä tasapainoiset värit myös hämärässä. ProStaff 7 5-20x50 SF on saatavana 
Duplex tai BDC ristikolla. 
 
PROSTAFF 7 5-20x50 SF – Tärkeimmät ominaisuudet 

• 30 mm putken halkaisija ja 4x zoomaussuhde 
• Enemmän korkeuden- ja sivusäätöjä 1/4 kulmaminuutin napsahduksina 
• Välittömästi nollautuva jousitettu säätö 
• Täysin monikalvopäällystetyt linssit takaavat kirkkaat kuvat ja tasapainoiset värit 
• Pikatarkenteinen okulaari ja suuri silmäetäisyys takaavat helpon ja mukavan 

käytön 
• Tähtäimen sivulla sijaitseva parallaksisäätö mahdollistaa nopean tarkennuksen 

ampuma-asennossa 
• Vesitiivis, huurtumaton ja iskunkestävä 
• Mukana häikäisysuoja 

 
Uudet mallit PROSTAFF 7 -sarjaan: 
PROSTAFF 7 5-20x50 SF NP (Duplex) 649€ sis. alv. 
PROSTAFF 7 5-20x50 SF BDC (Bullet Drop Compensation) 649€ sis. alv. 
 
 
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. 

http://www.europe-nikon.com/
http://www.europe-nikon.com/
http://www.nikon.se/
mailto:tiina.ahteela@nikon.fi
http://link.email.dynect.net/link.php?H=tiMleQXvuhG3cVWUKKJFwgesMDniOk1Pw7PVcwjuUQTPhnysW14LuO5eOv9H5puADIJj74bSy4FWOkr4fJEJR%2BlCy3BNexmycH5B32WI25U%3D&G=26&R=http%3A%2F%2Fwww.nikon.fi.&I=%3C20131017060010.09B8F5028D95%40mail6-08-ewr%3E&X=MHw1NjA0Nzo2ZGQyMGY2M2JiYzU3OGYzMDg5MzExODE4MjY0NjQzMmJlMzE1N2Q1OzF8NTYwNDg6MTI2MzEwOw%3D%3D

