
Verbeter je spel met de Nikon COOLSHOT 40 en de
COOLSHOT 40i laserafstandsmeters
14 JANUARI 2015, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Voor het verbeteren van je golfspel is een laserafstandmeter onmisbaar. 200 meter zal altijd
200 meter zijn, maar iedere baan en locatie is anders. Met de nieuwe Nikon
laserafstandmeters leren golfers beter afstanden inschatten onder alle omstandigheden. De
COOLSHOT 40 en COOLSHOT 40i zijn lichter dan ooit tevoren en maken het mogelijk om
afstanden tot maar liefst 590 meter te meten. De COOLSHOT 40 is uitsluitend ontworpen
voor het meten van de werkelijke afstand en is geschikt voor wedstrijden, als het reglement
het gebruik van een laserafstandsmeter toestaat. De COOLSHOT 40i is uitgerust met Nikon's
technologie voor hoekcorrectie, die het mogelijk maakt om de afstand met hellingcorrectie te
bepalen (horizontale afstand ± hoogte), en is ideaal voor het gebruik op golfbanen met
hoogteverschillen.

Zowel de COOLSHOT 40 als de 40i beschikken over een zoeker van hoge kwaliteit met een
vergrotingsfactor van 6x en een meerlaagscoating, waardoor het beeld zeer helder is. De
stand Prioriteit eerste doel is handig om de afstand tot een vlaggenstok op een green te meten
wanneer er bomen in de achtergrond staan. Dankzij Nikon’s HYPER READ-technologie wordt
de gemeten afstand onmiddellijk weergegeven (binnen ca. 0,5 seconde), ongeacht de afstand
tot het doel. Zo kunt u volledig gefocust blijven op uw spel. De compacte, lichte en
regenbestendige Nikon COOLSHOT 40 en 40i zijn eenvoudig te bedienen.

Belangrijkste kenmerken:

- Optiek: 6x21
- Meetbereik¹: 590 m
- Nauwkeurigheid¹: ± 0,75 m
- Schakelsysteem voor doelprioriteit (meetstanden Prioriteit eerste doel en Prioriteit verste
doel)
- Hoekmeetfunctie COOLSHOT 40: Nee (toegestaan bij toernooien, afhankelijk van het
plaatselijke reglement)
- Hoekmeetfunctie COOLSHOT 40i: Ja (afstand met hellingcorrectie, niet toegestaan bij
toernooien)
- Lichte en slanke body



¹ Onder meetomstandigheden van Nikon.
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