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SWAROVSKI OPTIK SIIRTYY SISÄLLE KOTEIHIN:  

NYT MARKKINOILLE TUODAAN ATX INTERIOR – YRITYKSEN ENSIMMÄINEN SISÄKÄYTTÖÖN 
TARKOITETTU KAUKOPUTKI 

 
Swarovski Optik on maailman johtava pitkän matkan optiikan valmistaja. Tänään yritys ilmoittaa 

tuovansa markkinoille ensimmäisen sisäkäyttöön tarkoitetun kaukoputkensa. 

Swarovski Optik tuo myyntiin tyylikkään ATX Interior -kaukoputken 12. marraskuuta alkaen. Toisin kuin 
yrityksen muut tuotteet, ATX Interior on suunniteltu erityisesti sisäkäyttöön, ja se on täydellinen 
sisustuselementti koteihin, joista avautuvat kauniit maisemat. ATX Interior on Swarovski Optikin 
kehutun ATX-85-kaukoputken erityisversio. Sisäpuolelta ATX Interior on sama kaukoputki kuin ATX-85, 
mutta poikkeaa siitä ulkoasultaan ainutlaatuisen muotoilunsa ja tyylikkään puujalustansa ansiosta. 
Kaukoputken voi myös irrottaa jalustasta ja asentaa toiseen jalustaan.  
 
Swarovski Optik on hyödyntänyt kaukoputkessa runsaasti SWAROVISION-sarjan suosittujen 
käsikiikarien tekniikkaa. ATX Interior tarjoaa maailmanluokan optisen tason. Se antaa käyttäjille 60-
kertaisen suurennuksen ja 41–23 metrin näkökentän (m / 1 000 m). Kaukoputken objektiivissa on 
lisäksi tehokas 85 mm:n halkaisija. ATX Interiorissa on taivutettu linssi, joten myös pitkäkestoinen 
katselu on mukavaa.  
 
– Meillä Pohjoismaissa on uskomattoman kaunis luonto, minkä vuoksi tämä kaukoputki sopii 
erityisen hyvin tänne. ATX Interiorilla on voinut tähän asti katsella vain Prinsessa Lilianin sviitissä 
Tukholman Grand Hôtelissa. Nyt se on vihdoin saatavana myymälöistä ja verkkokaupoista, ja sen 
avulla voit nauttia kotisi meri-, järvi- tai metsämaisemista entistä enemmän, sanoo Louise Roseen, 
Swarovski Optik -yrityksen CEO Nordic.  
 
Valokuvaa puhelimen avulla 
Swarovski ATX-85:een on saatavana adapteri, jonka avulla voit ottaa valokuvia iPhonella kätevästi 
kaukoputken läpi. Tätä varten tarvitaan AR-S Adapterirengas ATX, joka asetetaan kaukoputkeen. Sitä 
täydennetään VPA Variable Phone adapter -puhelinadapterilla, joka on yhteensopiva useimpien 
markkinoilla olevien matkapuhelinmerkkien kanssa. 

 
ATX Interior maksaa 43 200 SEK, ja sen voi ostaa valtuutetulta jälleenmyyjältä sekä osoitteesta 
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM.   
 
 

The world belongs to those who can see beauty. 
Experience the moment! 

SEE THE UNSEEN. 
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www.swarovskioptik.com 

 
 
ABOUT SWAROVSKI OPTIK 
SWAROVSKI OPTIK, headquartered in Absam, Tyrol, is part of the Swarovski group of companies. 
Founded in 1949, the Austrian company specialises in the development and manufacturing of long-
range optical instruments of the highest precision in the premium segment of the market. The 
binoculars, spotting scopes, rifle scopes, and optronic instruments are products of choice for 
demanding users. The company’s success is based on its innovative strength, the quality and intrinsic 
value of its products, and their functional and esthetic design. The appreciation of nature is an essential 
part of its company philosophy and is reflected commendably in its environment-friendly production 
and its long-term commitment to selected nature conservation projects. The turnover in 2017 was 
146.3 million euros (2016: 140 million euros), with an export ratio of 91%. The company has around 
950 employees. 
 
Jos haluat kuvia tai lisätietoja, ota yhteyttä:  
My Lundberg, lehdistön yhteydenotot 
S-posti: my@agency.se 
Puh.: 070-361 18 10  
 
 


