
JSEM  PRŮVODCE SVĚTEM OBJEKTIVŮ 1 NIKKOR



Fotoaparáty systému Nikon 1 představují vynikající nástroje pro zachycování rychle ubíhajících životních událostí. Tyto přístroje s výměnnými objektivy nabízejí extrémně 
rychlé fotografování, působivou kvalitu obrazu, inovativní vybavení a bezproblémové ovládání. Poskytují optimální kombinaci výkonnosti, přesnosti a snadné přenosnosti, 
díky kterým získáte potřebný náskok před každou akcí. 

Malé rozměry objektivů 1 NIKKOR konstruovaných s přihlédnutím k aktivnímu životnímu stylu posouvají v kombinaci s výkonem a rychlostí fotoaparátů Nikon 1 systém 
Nikon 1 do popředí před konkurenci. Objektivy 1 NIKKOR pokrývají prakticky všechny myslitelné motivy a jsou optimalizovány pro záznam videosekvencí. 

Bajonet Nikon 1 fotoaparátů Nikon 1 je prvním bajonetem pro systémové objektivy, který společnost Nikon vyvinula od uvedení svého legendárního bajonetu Nikon F. 
Bajonet Nikon 1 staví na více než 50 letech zkušeností a díky své přesné konstrukci zaručuje perfektní komunikaci všech objektivů 1 NIKKOR s obrazovými snímači formátu 
CX ve fotoaparátech Nikon 1. 

Nasaďte objektiv 1 NIKKOR na libovolný fotoaparát Nikon 1 nebo objektiv 1 NIKKOR AW na fotoaparát Nikon 1 z řady odolných přístrojů1 a užívejte si snadno přenosné 
vybavení pro pořizování statických snímků a videosekvencí bez kompromisů v libovolném okamžiku a situaci.

1. Objektivy 1 NIKKOR AW jsou kompatibilní pouze s tělem fotoaparátu Nikon 1 AW1.

JSEM  VIZUÁLNÍ DOKONALOST



LEGENDÁRNÍ OPTIKA NIKKOR
Nejlepší objektivy vedou k nejlepším snímkům a objektivy 1 NIKKOR jsou výjimečně kvalitní. 

Objektivy 1 NIKKOR poskytují vynikající možnosti vašemu systému Nikon 1 bez ohledu na to, jestli fotografujete rychlé akce nebo dramatické výhledy. 

Řada dodávaných objektivů zahrnuje objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností a objektivy se zoomem – všechny s možností rychlé a snadné výměny pro zachycení 
odlišných perspektiv. Objektivy 1 NIKKOR nabízejí při pořizování statických snímků a HD videosekvencí výhody, jako jsou osvědčené antireflexní vrstvy Nikon Nano Crystal 
Coat pro potlačení výskytu závoje (i v přímém protisvětle), stejně jako ultrazvukové zaostřovací motory (SWM) pro extrémně rychlé a tiché automatické zaostřování, 
technologie redukce vibrací pro stabilní snímky a technologie motorického nastavení zoomu pro plynulé zoomování. Pro extrémnější klimatické podmínky jsou k dispozici 
objektivy 1 NIKKOR AW, které jsou plně vodotěsné, nárazuvzdorné a mrazuvzdorné.1 

Vyberte si světelný objektiv 1 NIKKOR s pevnou ohniskovou vzdáleností pro fotografování za nízké hladiny osvětlení nebo pro pořizování snímků s malou hloubkou ostrosti. 

Chcete-li všestranné pokrytí různých ohniskových vzdáleností v jednom objektivu, vyberte si objektiv 1 NIKKOR se zoomem.

1. Objektivy 1 NIKKOR AW jsou kompatibilní pouze s tělem fotoaparátu Nikon 1 AW1.



 TELEOBJEKTIVY
Přibližte se každé akci s pomocí teleobjektivu 
1 NIKKOR se zoomem. Tyto kompaktní a výkonné 
univerzální objektivy zachytí vše od vzdálených objektů 
až po blízké objekty ve velkém měřítku a můžete  
s nimi snadno fotografovat z ruky.

 ŠIROKOÚHLÉ 
OBJEKTIVY 
Dejte světu tu správnou perspektivu a vytvářejte 
perfektní kompozice s širokoúhlými objektivy 
1 NIKKOR. Zachyťte rozsáhlá pohoří nebo horizonty 
měst, umístěte do záběru celou rodinu nebo se 
zaměřte na konkrétní objekt.

 OBJEKTIVY  
S MOTORICKÝM 
ZOOMOVÁNÍM
Převezměte kontrolu nad pohyblivými objekty  
s pomocí objektivu 1 NIKKOR PD-ZOOM. Technologie 
motorického nastavení zoomu společnosti Nikon 
umožňuje rychlé a plynulé zoomování, což činí tyto 
objektivy velmi praktickými při fotografování rychlých 
akcí nebo při záznamu videosekvencí. 

 ZÁKLADNÍ 
OBJEKTIVY
Vyberte si základní zoom pro všestranné fotografování 
krajin, akčních scén a portrétů. Nepředvídatelné 
okamžiky nepočkají na výměnu objektivu: buďte vždy 
připraveni pořídit bez zpoždění perfektně ostré snímky.

OBJEKTIVY

1 NIKKOR 
VR 30–110 MM 

F/3,8–5,6

1 NIKKOR 
VR 70–300 MM 

F/4,5–5,6

1 NIKKOR 
VR 10–100 MM 

F/4,0–5,6

1 NIKKOR 
10 MM 
F/2,8

1 NIKKOR 
AW 10 MM 

F/2,8

1 NIKKOR 
VR 6,7–13 MM 

F/3,5–5,6

1 NIKKOR 
VR 10–100 MM 

F/4,5–5,6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–30 MM 

F/3,5–5,6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
32 MM 
F/1,2

1 NIKKOR 
11–27,5 MM 

F/3,5–5,6

1 NIKKOR 
VR 10–30 MM 

F/3,5–5,6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27,5 MM 

F/3,5–5,6

1 NIKKOR 
18,5 MM 

F/1,8



Pořizujte inspirující snímky krajin, lichotivé portréty a skupinové snímky 
rodiny a přátel bez obav z toho, že se někdo nevejde do záběru. Ať 
již budete chtít vytvořit dojem prostoru u portrétu v interiéru nebo 
experimentovat s širokoúhlými záběry při filmování, širokoúhlé objektivy 
1 NIKKOR vám poskytnou vše potřebné.

1 NIKKOR 
10 MM 
F/2,8

1 NIKKOR 
AW 10 MM 

F/2,8

1 NIKKOR 
VR 6,7–13 MM 

F/3,5–5,6

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY

http://www.europe-nikon.com/en_GB/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8


Tento širokoúhlý objektiv poskytuje ostrý obraz a ohniskovou vzdálenost 
10 mm (ekvivalent u kinofilmu: 27 mm). S využitím vysoké světelnosti f/2,8 
získáte portréty se snovým pozadím a zvýrazníte fotografované objekty na 
pozadí. Tiché automatické zaostřování objektivu je důležitou výhodou při 
filmování. 

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY
1 NIKKOR 10 MM F/2,8

http://www.nikon.cz/cs_CZ/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8


Pořizujte snímky ze všech vašich velkých dobrodružství v libovolném 
prostředí s tímto vodotěsným, nárazuvzdorným a mrazuvzdorným 
širokoúhlým objektivem 1 NIKKOR AW. Vysoká světelnost f/2,8 znamená 
ostřejší snímky motivů za nízké hladiny osvětlení, což je praktické zejména 
v šerých prostředích pod vodní hladinou.

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY
1 NIKKOR AW 10 MM F/2,8

http://www.nikon.cz/cs_CZ/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-10mm-f-2-8


Získejte pocit, že se nacházíte zcela v srdci každé akce. Tento extrémně 
širokoúhlý objektiv se zoomem a ohniskovými vzdálenostmi 6,7–13 mm 
(ekvivalent u kinofilmu: cca 18–35 mm) je vynikajícím prostředkem 
přiblížení k objektu a získání osobně působících snímků.

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY
1 NIKKOR VR 6,7–13 MM F/3,5–5,6

http://www.nikon.cz/cs_CZ/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-6-7-13mm-f-3-5-5-6


Základní objektivy 1 NIKKOR zaručují pořízení brilantních 
snímků z každodenního života a nepřekvapí je ani 
neočekávané příležitosti k fotografování a filmování.  
Při použití základního objektivu se zoomem získáte živé 
skupinové snímky, zachytíte působivé krajiny a zaznamenáte 
skvělé videosekvence z prakticky libovolných stanovišť.

1 NIKKOR 
11–27,5 MM

F/3,5–5,6

1 NIKKOR 
18,5 MM 

F/1,8

1 NIKKOR 
VR 10–30 MM 

F/3,5–5,6 
PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27,5 MM

F/3,5–5,6

ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY



Získejte potřebnou svobodu pro zachycení všech objektů, které vás 
zaujmou, s tímto plochým objektivem s motorickým nastavením zoomu. 
Díky rozsahu ohniskových vzdáleností 10–30 mm (ekvivalent u kinofilmu: 
27–81 mm) můžete pořizovat širokoúhlé snímky nebo si snadno přiblížit 
vzdálené akce. 

ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY
1 NIKKOR VR 10–30 MM F/3,5–5,6 PD-ZOOM

http://www.nikon.cz/cs_CZ/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


Buďte neustále připraveni, protože vás může překvapit příležitost 
k pořízení skvělého snímku nebo videosekvence. Tento objektiv  
s ohniskovými vzdálenostmi 11–27,5 mm (ekvivalent u kinofilmu:  
cca 30–74 mm) zachytí vše od spontánního odpoledne v parku až po  
okázalá společenská setkání.

ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY
1 NIKKOR 11–27,5 MM F/3,5–5,6

http://www.nikon.cz/cs_CZ/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Použijte tento snadno přenosný světelný objektiv a získejte skvělé 
snímky za nízké hladiny osvětlení i v kombinaci s nízkými citlivostmi ISO 
nebo pořiďte portréty s příjemnou reprodukcí neostrých míst obrazu. 
Objektiv nabízí ohniskovou vzdálenost 18,5 mm (ekvivalent u kinofilmu: 
cca 50 mm) a vysokou světelnost f/1,8.

ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY
1 NIKKOR 18,5 MM F/1,8

http://www.nikon.cz/cs_CZ/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-18-5mm-f-1-8


Tento vodotěsný, nárazuvzdorný a mrazuvzdorný objektiv s vysokou odolností 
umožňuje pořizovat vynikající snímky a videosekvence na souši i pod vodou. 
Rozsah ohniskových vzdáleností 11–27,5 mm (ekvivalent u kinofilmu: 30–74 mm) 
dovoluje vmžiku přejít od pořizování lichotivých portrétů k působivým snímkům 
krajin a široký zoomový kroužek zaručuje snadné zoomování i při použití rukavic.

ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY
1 NIKKOR AW 11–27,5 MM F/3,5–5,6

http://www.nikon.cz/cs_CZ/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Teleobjektivy 1 NIKKOR se zoomem zaručují perfektní 
kompozici snímků při fotografování krajin a zvířat v přírodě, 
při pořizování portrétních snímků i extrémních makrosnímků. 
Zkombinujete-li tyto snadno přenosné, kvalitní objektivy se 
svým fotoaparátem Nikon 1, budete mít k dispozici rychlé 
fotografování teleobjektivem z ruky na libovolném místě.

1 NIKKOR 
VR 10–100 MM

F/4,0–5,6

1 NIKKOR 
VR 70–300 MM

F/4,5–5,6

1 NIKKOR 
VR 30–110 MM

F/3,8–5,6

1 NIKKOR 
32MM 
F/1,2 

TELEOBJEKTIVY



Pořizujte vysoce působivé snímky s pomocí tohoto speciálního portrétního 
objektivu. Tento střední teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 32 mm 
(ekvivalent u kinofilmu: cca 85 mm) a extrémně vysokou světelností f/1,2 
zaručuje za všech okolností ty nejlepší snímky lidí.

TELEOBJEKTIVY
1 NIKKOR 32 MM F/1,2

http://www.nikon.cz/cs_CZ/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Tento snadno přenosný teleobjektiv se zoomem a všestranným rozsahem 
ohniskových vzdáleností 30–110 mm (ekvivalent u kinofilmu: 81–297 mm) 
je perfektní pro výlety ve městě. Snadno přiblíží vzdálené objekty a lze jej 
využít pro soustředění zájmu na tvář portrétované osoby. 

TELEOBJEKTIVY
1 NIKKOR VR 30–110 MM F/3,8–5,6

http://www.nikon.cz/cs_CZ/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6


S tímto objektivem s 10násobným zoomem můžete fotografovat naprosto vše, 
co vás zaujme. Jeho všestranný rozsah ohniskových vzdáleností 10–100 mm 
(ekvivalent u kinofilmu: 27–270 mm) nahradí několik objektivů a systém redukce 
vibrací Nikon (VR) zaručí brilantní statické snímky i videosekvence.

TELEOBJEKTIVY
1 NIKKOR VR 10–100 MM F/4,0–5,6

http://www.nikon.cz/cs_CZ/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-0-5-6


Díky rozsahu ohniskových vzdáleností až do působivé hodnoty 
300 mm (ekvivalent u kinofilmu: 810 mm) je tento výborně přenosný 
objektiv ideální pro fotografování sportů, zvířat v přírodě a krajin, 
nebo pro získání dramatických detailů při pořizování videosekvencí 
vzdálených akcí.

TELEOBJEKTIVY
1 NIKKOR VR 70–300 MM F/4,5–5,6

http://www.nikon.cz/cs_CZ/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-70%E2%80%93300mm-f-4-5%E2%80%935-6


Objektivy 1 NIKKOR PD-ZOOM nabízí plynulé 
zoomování, tichý chod pro případ potřeby a perfektní 
zachycení každé akce – jsou tak ideální pro záznam 
videosekvencí. Systém redukce vibrací (VR) zamezuje 
rozmazání snímků a oba objektivy jsou vybaveny 
mechanismem teleskopického tubusu pro lepší 
přenosnost.1 NIKKOR 

VR 10–30 MM 
F/3,5–5,6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100 MM 

F/4,5–5,6 PD-ZOOM

OBJEKTIVY S MOTORICKÝM 
ZOOMOVÁNÍM



Získejte potřebnou svobodu pro zachycení všech objektů, které vás 
zaujmou, s tímto plochým objektivem s motorickým nastavením zoomu. 
Díky rozsahu ohniskových vzdáleností 10–30 mm (ekvivalent u kinofilmu: 
27–81 mm) můžete pořizovat širokoúhlé snímky nebo si snadno přiblížit 
vzdálené akce. 

OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM
1 NIKKOR VR 10–30 MM F/3,5–5,6 PD-ZOOM

http://www.nikon.cz/cs_CZ/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


S tímto objektivem konstruovaným speciálně pro videosekvence můžete získat 
kinematograficky působící záběry. Zoom s rozsahem ohniskových vzdáleností 
10–100 mm (ekvivalent u kinofilmu: 27–270 mm) poskytuje brilantní obraz  
a spínač motorického nastavení zoomu umožňuje snadno a rychle – nebo
pomalu – zoomovat pro získání dramatických záběrů. 

OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM
1 NIKKOR VR 10–100 MM F/4,5–5,6 PD-ZOOM

http://www.nikon.cz/cs_CZ/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
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