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SWAROVSKI OPTIK FLYTTER INN I HJEMMENE:  

NÅ LANSERES ATX INTERIOR - SELSKAPETS FØRSTE TELESKOP FOR INNEBRUK 
 

Swarovski Optik er en verdensledende produsent av langdistanseoptikk. I dag informerte selskapet at 
de lanserer sitt første teleskop for innebruk. 

Fra og med den 12. november er den elegante ATX Interior fra Swarovski Optik tilgjengelig. Til forskjell 
fra selskapets andre produkter er ATX Interior spesielt utviklet for bruk innendørs, og den passer 
perfekt som en innredningsdetalj i hjem med vakker utsikt. ATX Interior er en spesialutgave av 
Swarovski Optiks lovpriste ATX-85 Innvendig er det det det samme teleskopet, men utvendig skiller 
den seg ut med et unikt design og et stilig stativ i tre. Det er også mulig å løsne teleskopet fra stativet 
og montere det på et annet.  
 
Swarovski Optik har benyttet mye av teknologien fra de populære kikkertene i SWAROVISION-serien. 
ATX Interior har et optisk nivå helt i toppen av verdensklassen. Den gir brukeren en forstørrelse på 60 
ganger, og et synsfelt på 41-23 meter (M/1000m). Synsfeltet inneholder til og med en effektiv 
objektivdiameter på 85 mm. Takket være den vinklede linsen i ATX Interior er den i tillegg svært 
behagelig ved lang tids bruk.  
 
- Vi har en utrolig vakker natur i Norden, og derfor vil dette teleskopet kunne passe ekstra bra her. 
ATX Interior har i det siste kun vært observert i Prinsessan Lillians suite på Grand Hôtel i Stockholm. 
Nå er den endelig tilgjengelig i butikker og på nettet, og den fungerer utmerket for deg med havs-, 
sjø- eller skogsutsikt og som ønsker å kunne nyte denne litt mer av denne sier Louise Roseen, CEO 
Nordic hos Swarovski Optik.  
 
Foto med telefonen 
Til Swarovski ATX-85 kan det kjøpes en adapter som gjør at du enkelt kan fotografere gjennom 
teleskopet med en iPhone. Det du trenger er en AR-S adapterring ATX, noe som er en ring man trer 
på teleskopet. Dette komplementeres med telefonadapteren VPA Variable Phone adapter som 
passer til de fleste mobiltelefonene på markedet. 

 
ATX Interior koster 43 200 SEK og kan kjøpes hos autoriserte forhandlere, samt på 
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM.   
 
 

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

SEE THE UNSEEN. 

www.swarovskioptik.com 
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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. 
 
For bilder eller mer informasjon, ta kontakt med:  
My Lundberg, pressekontakt 
E-post: my@agency.se 
Tel.: +46 070-361 18 10  
 
 


