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Samenvatting Nikon heeft zijn veelgeprezen verrekijker PROSTAFF 7 opnieuw
verbeterd en onthult met enige trots de volgende generatie PROSTAFF-
verrekijkers voor de liefhebber van het echte buitenleven: de
PROSTAFF 7S.

Details Het ontwerp van de nieuwe serie Nikon verrekijkers is grondig onder handen
genomen om zo vogelaars en andere natuurliefhebbers nog dichter bij de
natuur te brengen. Dat is terug te zien in de stijl en de functionaliteit. De
kijkers zijn waterbestendig, uiterst licht en voorzien van een verbeterde grip.
Daardoor laten de verrekijkers zich trefzeker bedienen in alle
weersomstandigheden. Ook het kijkcomfort is van essentieel belang. Daarom
is veel aandacht besteed aan details als de ribbels op de scherpstelring,
waarmee de verrekijker zich moeiteloos en intuïtief laat instellen.

Ook op technisch gebied is er het een en ander aan de PROSTAFF 7S
veranderd. Zo is er een volledig nieuw optisch systeem speciaal voor de
PROSTAFF 7S-serie ontwikkeld, dat garant staat voor scherpe beelden van
verbluffend goede kwaliteit.

De PROSTAFF 7S-verrekijker is leverbaar in vier varianten: twee
standaardmodellen met een objectiefdiameter van 42 mm (8x42 & 10X42) en
twee compacte modellen met een objectiefdiameter van 30 mm (8x30 &
10x30)

Belangrijke kenmerken

Lenzen en prisma's met meerlaagscoating voor superieure beelden
Dakkantprisma's met fasecorrectiecoating voor een hoge resolutie
Sterk reflecterende prisma's met spiegelcoating voor een betere helderheid
Dankzij de lange oogafstand zijn ook brildragers verzekerd van een grote

beeldhoek
Draai- en schuifbare rubberen oogschelpen met meerdere klikinstellingen,

waarmee moeiteloos de juiste oogafstand kan worden ingesteld
Bijzonder licht
Waterbestendig (tot 1 m diep gedurende 10 minuten) en condensvrij door

stikstofgas
Rubberen bekleding voor een hoge schokbestendigheid en een stevige,

comfortabele greep
Voor alle lenzen en prisma's wordt optiek van ecoglas gebruikt (zonder lood

en arsenicum)
De Nikon PROSTAFF 7S 8x30 is naar verwachting vanaf 20 mei verkrijgbaar
voor een verkoopadviesprijs van €199-.
De Nikon PROSTAFF 7S 10x30 is naar verwachting vanaf 20 mei verkrijgbaar
voor een verkoopadviesprijs van €219-.

De Nikon PROSTAFF 7S 8x42 is naar verwachting vanaf 20 mei verkrijgbaar
voor een verkoopadviesprijs van €249-.
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De Nikon PROSTAFF 7S 10x42 is naar verwachting vanaf 20 mei verkrijgbaar
voor een verkoopadviesprijs van €269-.
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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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