
 
 

Nikon har sedan 1917 tillverkat kvalitetsoptik. Sport Optics innefattar bland annat kikare, kikarsikten, avståndsmätare och 
tubkikare. 

PRESSMEDDELANDE 
 

Nikon Sverige 
Råsundavägen 12 

169 67 Solna 
www.nikon.se  

 
MONARCH 5 med 56 mm objektiv och Prostaff 5: 
En uppföljare i optisk briljans och en multifunktionell 
lättviktare  
Stockholm, 9 juli 2013: Nikon förstärker sin premiumserie av MONARCH 5-kikare med 
en extrem förstoring. Dessutom lanseras nya Nikon Prostaff 5 – en av de lättaste 
kikarna i sin klass, ger en utmärkt bildkvalitet och kan med upp till 12x förstoring 
avslöja naturens allra minsta hemligheter. 

MONARCH 5 kikare med 56 mm objektiv är det senaste 
tillskottet till Nikons MONARCH 5 produktserie och finns 
med 8x, 16x eller 20x förstoring. De är gjorda för att kunna 
användas intensivt, även under de mest krävande 
ljusförhållanden. Hängivna jägare uppskattar de skarpa, 
ljusa bilderna, den robusta designen och den höga 
hanteringskomforten. De är perfekta för att avgöra bytets 
ålder, kön eller dess allmänna fysiska status. 

Nikons ED (Extra-low Dispersion)-glas, en dielektrisk 
högreflekterande spegelbeläggning på takkantsprismat, och 
faskorrigeringsbeläggning gör att allt ser naturtroget utDe 
vrid- och skjutbara ögonmusslorna i gummi och ett generöst 

ögonavstånd säkerställer en enkel placering och gör att det önskade objektet snabbt hamnar 
i synfältet.  

MONARCH 5-kikare är gjorda för krävande förhållanden. De är helt vattentäta och imfria, 
med ett gummiskydd som ger ett säkert och bekvämt grepp. MONARCH 5 (56 mm)-
modellerna har även ett praktiskt nedfällbart linsskydd som gör att du aldrig riskerar att tappa 
bort det när du är ute på jakt.  

Finns i butik från hösten 2013 till ett rekommenderat cirkapris på kr 7 490 – 8 590 kr. 

Sortiment: 

- 8x56  

- 16x56 

- 20x56 

Nikon Prostaff 5 – perfekt för utomhusexpeditioner 
Komplett flerskiktsbelagda linser ger en skarp och tydlig 
visuell upplevelse ned till minsta, detalj. Alla linser och 
prismor är tillverkade med Nikons Eco Glass, som är fritt 
från bly och arsenik. Den glasfiberarmerade 
designkonstruktionen i polykarbonat är tålig, vattentät och 
imfri. Gummiarmeringen ökar stöttåligheten och ger ett 
stadigt, bekvämt grepp. 

Vrid- och skjutbara ögonmusslor i gummi med multiklick-
justeringar underlättar placeringen av kikaren till rätt 
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betraktningsläge. Det långa ögonavståndet underlättar ett tydligt och fullständigt synfält, även 
för glasögonbärare. 

Finns i butik från hösten 2013 till ett rekommenderat cirkapris på 2 290 kr – 2 590 kr. 

Sortiment: 

- 8x42 

- 10x42 

- 10x50  

- 12x50  

 
För mer information, kontakta 
Irena Strozyk, Marknadskoordinator på Nikon, tel: 070-995 58 25 eller e-post: 
strozyk@nikon.se 
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