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NIEUW: LEICA TRINOVID 8x42 en 10x42 
De klassieker is terug! Leica Trinovid - de terugkeer van de universele verrekijker.  
 
 
Nieuw-Vennep, 17 januari 2012: Transcontinenta, de officiële importeur van Leica in 
Nederland, heeft haar assortiment Leica verrekijkers uitgebreid met twee nieuwe modellen 
voor nieuwkomers en veeleisende professionals: de Leica Trinovid 8×42 en de Leica 
Trinovid 10×42. Deze nieuwe Trinovid verrekijkers bieden ultieme precisie gepaard met 
extreme robuustheid en worden gekenmerkt door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
 
Vanwege hun optische en mechanische kwaliteit, zijn de Leica verrekijker Trinovid zowel 
geschikt voor ervaren vogelaars als jagers. Hun absolute betrouwbaarheid in het dagelijks 
gebruik wordt gegarandeerd door een perfecte ergonomie en een bijzonder veerkrachtige 
en duurzame speciale beschermlaag. Daarnaast zijn de nieuwe Leica Trinovid kijkers 
compact en erg licht. 
 

 

 

 
Zoals het geval is met de top modellen in het Leica productaanbod, zijn de lenzen van de 
Leica Trinovid verrekijker voorzien van een uiterst effectieve coating. De robuuste behuizing 
is gemaakt van magnesium. De brildragers oculairs zijn voorzien van twist-up oogkappen 
met vier click-stop-instellingen, zodat ook brildragers het volledige beeldveld kunnen 
overzien. 
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Geschiedenis. 
Leica maakt geschiedenis in de wereld van verrekijker sinds 1907. In 1957 voegde Leica  
met de Trinovid verrekijkers een nieuw hoofdstuk aan deze geschiedenis toe met hun 
reputatie voor compromisloze kwaliteit. De dakkant-prisma bouw creëerde een nieuwe 
slanke vorm die garant stond voor zorgeloos en gemakkelijk kijken. Voordelen die de NASA 
ook zeer waardeert: in 1969 werd een aangepaste Leica Trinovid verrekijker met succes 
gebruikt op de Apollo 11 Lunar Exploration missie. De derde generatie van de Leica 
Trinovid reeks werd in 2007 uitgebracht en genoot de reputatie van een bijna 
onverwoestbaar verrekijker voor outdoor-activiteiten. 
 
Kenmerkende eigenschappen Leica Trinovid 8×42 en 10×42 verrekijkers: 
- Uitstekende optische prestaties 
- Uitstekende mechanische eigenschappen 
- Extreme robuustheid 
- Perfecte ergonomie 
- Aantrekkelijk ontwerp 
- Beste prijs-kwaliteitverhouding 
 
 
Beschikbaarheid. 
De nieuwe Leica Trinovid verrekijkers zullen in Nederland vanaf februari beschikbaar zijn bij 
de geautoriseerde Leica dealers . De winkeladviesprijzen zijn voor de Leica Trinovid 8x42 
en de Leica Trinovid 10x42 respectievelijk € 1.300,- en € 1.350,- incl. BTW 
 

 
Noot voor redactie (niet voor publicatie)                                                                                                  

 
Voor extra informatie en/of publiciteit kunnen journalisten contact opnemen met: 
Transcontinenta, Eric de Jonge, e-mail: e.dejonge@transcontinenta.nl 
Benodigd beeldmateriaal in hoge resolutie direct zien en downloaden via: http://bit.ly/x7wTz9 
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