
Nikon introduceert MONARCH HG-verrekijkers
met een diameter van 30 mm

Amsterdam, 28 juni 2018: Nikon kondigt de introductie aan van lichte, compacte

verrekijkers met een diameter van 30 mm (8x30 en 10x30) in de MONARCH HG-serie, de

meest geavanceerde serie in de geschiedenis van MONARCH-verrekijkers.

 

Het model met een diameter van 30 mm is compact en licht: de body is gemaakt van een

magnesiumlegering en weegt niet meer dan ongeveer 450 g. De verrekijker biedt een scherp en

helder beeld tot de uiterste rand, de beeldhoek is groot en kleuren worden levensecht

weergegeven. Deze eigenschappen komen overeen met die van de MONARCH HG met een

diameter van 42 mm, maar dan in een kleinere body.

 



De nieuwe verrekijkers hebben dezelfde strakke vormgeving en uitstekende prestaties als de

andere modellen uit de MONARCH HG-serie. De brede schijnbare beeldhoek van de

verrekijkers (60,3° voor de 8x30 en 62,2° voor de 10x30) staan garant voor spectaculair

kijkgenot en dankzij het lenssysteem met beeldveldafvlakking is het beeld tot aan de rand van

de lens scherp en helder. De chromatische aberratie (en dus het zien van kleurranden) wordt

beperkt door gebruik te maken van glas met extra lage dispersie (ED-glas), wat voor een

contrastrijk beeld met een hoge resolutie zorgt.

 

Alle lenzen en prisma's zijn voorzien van een hoogwaardige meerlaagse coating. Het

dakkantprisma is voorzien van een niet-geleidende, zeer reflecterende meerlaagse

prismacoating en een fasecorrectiecoating. Samen zorgen ze voor een helder beeld met een

lichtdoorlating tot 92 procent of hoger en levensechte kleurweergave.

 

De compacte body is gemaakt van een magnesiumlegering en is condensvrij en waterdicht (tot

op 5 meter gedurende 10 minuten). De kwalitatieve constructie voorkomt dat het optische

systeem binnenin beslaat, zelfs in omgevingen met een lage luchtdruk tot op een hoogte van

5000 meter.

 

Dit nieuwe model wordt standaard geleverd met een draagriem die comfortabel voor de nek is

en een halfharde tas om de verrekijker onderweg te beschermen. Nikon's MONARCH HG-

verrekijker met een diameter van 30 mm is de ideale oplossing voor vogelspotters en

natuurliefhebbers, maar ook voor liefhebbers van andere buitenactiviteiten die licht willen

reizen.
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Belangrijkste kenmerken

• Grote schijnbare beeldhoek (60,3° voor 8x30 en 62,2° voor 10x30). Het lenssysteem met

beeldveldafvlakking zorgt voor een grote beeldhoek en waarborgt daarbij een scherp en helder

beeld tot aan de rand van de lens

• De chromatische aberratie (kleurranden) wordt beperkt door gebruik te maken van glas met

extra lage dispersie (ED-glas), wat voor een contrastrijk beeld met een hoge resolutie zorgt

• Alle lenzen en prisma's hebben een meerlaagse coating van hoge kwaliteit. Het dakkantprisma

is voorzien van een niet-geleidende, zeer reflecterende meerlaagse prismacoating, wat zorgt

voor een helder beeld met een lichtdoorlating tot 92 procent of hoger en een natuurlijke en

levensechte kleurweergave

• Dakkantprisma's met fasecorrectiecoating voor een hoge resolutie en hoog contrast

• Krasbestendige coating op de lens van het objectief en op het oculair

• Dankzij de lange oogafstand zijn ook brildragers verzekerd van een grote beeldhoek

• Voor alle lenzen en prisma's wordt glas gebruikt dat vrij is van lood en arsenicum

• Draai- en schuifbare rubberen oogschelpen met meerdere klikinstellingen maken het

gemakkelijk om de juiste oogafstand in te stellen

• Dioptrieregeling met blokkering voorkomt onbedoeld verdraaien

• Robuuste, lichte body van een magnesiumlegering (ca. 450 g)

• Waterdicht en condensvrij dankzij een met stikstof gevulde body die gedurende 10 minuten

bestand is tegen de druk van water tot op een diepte van 5 meter en die condensvorming in het

optische systeem tegengaat, zelfs in omgevingen met een lage luchtdruk tot op een hoogte van

5000 meter

• Zachte riem voor om de nek

• Geïntegreerde objectiefdoppen om verlies te voorkomen. Verwisselbare rubberen

objectiefringen zonder doppen worden meegeleverd en kunnen afhankelijk van de toepassing

worden verwisseld

• Optionele statiefadapter voor bevestiging op een statief [TRA-3/Adapter H (hard)]
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OVER NIKON NEDERLAND

Nikon Nederland, Branch Office van Nikon GmbH, is operationeel sinds 1 augustus 2006 en gevestigd in
Amsterdam.
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