
I AM  YOUR 1 NIKKOR FINDER



Nikon 1-systemkameraer er fantastiske til at fange livets mest flygtige øjeblikke. Nikon 1-kameraer med udskifteligt objektiv giver en ekstraordinær ydelse, imponerende 
billedkvalitet, innovative funktioner og problemfri betjening, ligesom de har den perfekte balance mellem styrke, præcision og kompakthed, så du altid kan være på 
forkant med begivenhederne. 

Nikon 1-systemet, der er designet med en aktiv livsstil for øje, skiller sig tydeligt ud fra mængden – ikke mindst takket være de kompakte 1 NIKKOR-objektiver, som 
kompletterer Nikon 1-kameraernes styrke og hastighed. 1 NIKKOR-serien dækker praktisk talt enhver type motiv, og hvert objektiv er optimeret til videooptagelse. 

1-fatningen på Nikon 1-kameraerne er det første objektivsystem, som Nikon har udviklet siden den legendariske F-fatning. 1-fatningen, der trækker på over 50 
års ekspertise, er udviklet med stor præcision for at sikre, at hvert eneste 1 NIKKOR-objektiv kommunikerer perfekt med sensoren i CX-format, der anvendes i 
Nikon 1-kameraer. 

Sæt et 1 NIKKOR-objektiv på et hvilket som helst Nikon 1-kamera eller et 1 NIKKOR AW-objektiv på et Nikon 1-eventyrkamera1, så kan du optage kompromisløse 
stillbilleder og videoer – hvor som helst og når som helst.

1. 1 NIKKOR AW-objektiver er kun kompatible med Nikon 1 AW1-kamerahuse.

I AM  VISUAL PERFECTION



LEGENDARISK NIKKOR-OPTIK
De bedste billeder opnås med de bedste objektiver, og 1 NIKKOR-objektiver er intet mindre end uovertrufne. 

Uanset om du optager begivenheder med fart over feltet eller dramatiske udsigter, så føjer et 1 NIKKOR-objektiv spændende muligheder til Nikon 1-systemet. 

Serien omfatter objektiver med fast brændvidde (primeobjektiver) og zoomobjektiver, som alle er hurtige og nemme at skifte, når du vil skifte perspektiv. Uanset om du 
optager stillbilleder eller HD-videoer, så er 1 NIKKOR-objektiverne spækket med fordele, f.eks. Nikons berømte nanokrystalbelægning, der medvirker til at forhindre flare (selv 
i direkte lys), tillige med en Silent Wave-motor (SWM), som giver ultrahurtig, ultralydsvag autofokusering, teknologi til vibrationsreduktion (VR), som giver rolige optagelser, 
og en powerdrevet zoomteknologi, som giver hurtig og jævn zoom. I mere ekstreme omgivelser er 1 NIKKOR AW-objektiverne helt vandtætte samt stød- og frostsikre.1 

Vælg et hurtigt 1 NIKKOR-primeobjektiv (objektiv med fast brændvidde) med fast brændvidde til optagelser, hvor lyset er knapt, eller til at tage billeder med lille 
dybdeskarphed. 

Gå efter et 1 NIKKOR-zoomobjektiv, hvis ét objektiv skal være fleksibelt nok til at dække flere forskellige brændvidder.

1. 1 NIKKOR AW-objektiver er kun kompatible med Nikon 1 AW1-kamerahuse.



 TELEFOTO
Zoom ind på begivenhederne med et 1 NIKKOR-
telezoomobjektiv. Disse kompakte og kraftfulde 
universalobjektiver dækker alt lige fra fjerne motiver til 
knivskarpe nærbilleder, og de er ideelle til håndholdte 
optagelser.

 VIDVINKEL 
Et 1 NIKKOR-vidvinkelobjektiv giver dig det perfekte 
perspektiv på tingene. Tag billeder af storslåede 
bjergkæder eller bylandskaber, tag et portrætbillede af 
hele familien, eller fokuser på en enkelt person.

 POWERZOOM
Et 1 NIKKOR PD-ZOOM-objektiv er perfekt til at indfange 
motiver i bevægelse. Nikons teknologi med powerdrevet 
zoom gør det muligt at zoome ind hurtigt og jævnt, 
hvilket især er en fordel, når man skal optage video eller 
indfange motiver i hurtig bevægelse. 

 NORMAL
Vælg et alsidigt normalzoom-objektiv til landskaber og 
motiver i bevægelse samt portrætbilleder. Der er ikke 
tid til at skifte objektiv, når livets flygtige øjeblikke skal 
indfanges, og med denne type objektiv er du altid klar til 
at tage knivskarpe billeder med det samme.

OBJEKTIVER

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2

1 NIKKOR 
11–27.5MM 
F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8



Tag inspirerende landskabsbilleder, smukke portrætbilleder eller 
gruppebilleder af venner eller hele den store familie, uden at nogen 
bliver "skåret af". Hvad enten du vil skabe en følelse af rumlighed 
på portrætbilleder, der tages inden døre, eller eksperimentere med 
vidvinkeloptagelser, er et 1 NIKKOR-vidvinkelobjektiv det helt rigtige valg.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

VIDVINKEL



Få det hele med, uden at det går ud over skarpheden, med dette 
slanke 10 mm-vidvinkelobjektiv (svarende til 27 mm i 35 mm-format). 
Du kan tage portrætbilleder med smuk baggrund og bruge den store 
blændeåbning på f/2,8 til at få motivet til at træde frem fra baggrunden. 
Den støjsvage autofokus er en stor fordel, når man optager video. 

VIDVINKEL | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Med dette vandtætte, stødsikre og frostsikre 1 NIKKOR AW-
vidvinkelobjektiv kan du tage storslåede billeder overalt. Den hurtige 
maksimumblænde på f/2,8 er ensbetydende med knivskarpe billeder 
af motiver i svagt lys, hvilket især er praktisk ved optagelser i mørke 
undervandsmiljøer.

VIDVINKEL | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Vær i begivenhedernes centrum. Dette ultravidvinkelobjektiv med zoom er 
fantastisk til at komme tæt på dine motiver takket være brændvidden på 
6,7-13 mm (ca. 18-35 mm ækvivalent i 35 mm-format).

VIDVINKEL | 1 NIKKOR VR 6.7–13MM F/3.5–5.6

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


Med et normalt 1 NIKKOR-objektiv kan du være sikker på 
at tage flotte billeder af de mange spændende motiver i 
hverdagen – og af de helt særlige øjeblikke, der opstår ud 
af det blå. Et normalt zoomobjektiv gør det muligt at tage 
smukke gruppebilleder, imponerende landskabsbilleder og 
fantastiske videoer fra stort set enhver vinkel.

1 NIKKOR 
11–27.5MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 
PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

NORMAL



Dette powerdrevne zoomobjektiv giver dig friheden til at fokusere på det, 
der fanger dit blik. Zoomområdet på 10-30 mm (svarende til 27-81 mm 
i 35 mm-format) gør det muligt at komponere vidvinkeloptagelser eller 
zoome ind på det, der sker i det fjerne. 

NORMAL | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

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


Vær altid klar, selvom muligheden for at tage det perfekte billede 
eller optage den perfekte video kommer ud af det blå. Dette objektiv 
fanger alt lige fra en spontan eftermiddagstur i parken til et overdådigt 
middagsselskab med en brændvidde på 11-27,5 mm (30-74 mm 
ækvivalent i 35 mm-format).

NORMAL | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Brug dette kompakte, lysstærke objektiv til at tage flotte billeder under 
dårlige lysforhold, selv ved lav ISO-følsomhed, og til portrætbilleder med 
smuk bokeh. Objektivet har en brændvidde på 18,5 mm (svarende til 
50 mm i 35 mm-format) og hurtig maksimumblænde på f/1,8.

NORMAL | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


Med dette robuste, vandtætte, stødsikre og frostsikre zoomobjektiv kan du 
altid tage fremragende billeder og optage flotte videoer, både til lands og under 
vand. Zoomområdet på 11-27,5 mm (svarende til 30-74 mm i 35 mm-format) gør 
det muligt at gå fra flatterende portrætter til storslåede landskabsmotiver på et 
øjeblik, og den brede zoomring gør det let at zoome, selv med handsker på.

NORMAL | 1 NIKKOR AW 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Uanset om du vil tage billeder af landskaber eller dyreliv, 
gruppebilleder, portrætter eller ekstreme nærbilleder, har 
du med et 1 NIKKOR-telezoomobjektiv altid det perfekte 
værktøj til at indfange øjeblikket. Kombinationen af disse 
kompakte præcisionsobjektiver og et Nikon 1-kamera giver 
dig mulighed for at tage håndholdte telefotobilleder overalt.

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2 

TELEFOTO



Med dette særlige portrætobjektiv kan du tage fantastisk flotte billeder. 
Dette lysstærke mediumteleobjektiv, som har en brændvidde på 32 mm 
(svarende til ca. 85 mm i 35 mm-format) og lynhurtig maksimumblænde 
på f/1,2, får altid det bedste frem i motivet.

TELEFOTO | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.dk/da_DK/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Dette handy objektiv med telezoom og en alsidig brændvidde på  
30-110 mm (81-297 mm ækvivalent i 35 mm-format) er perfekt til en 
bytur. Kom nemt tæt på fjerne motiver, eller brug det til at fokusere på  
en persons ansigt, når du tager portrætter. 

TELEFOTO | 1 NIKKOR VR 30–110MM F/3.8–5.6

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


Optag, hvad du har lyst til, med dette objektiv med 10x zoom, der kan klare 
alt. Den alsidige brændvidde på 10-100 mm (svarende til 27-270 mm i 35 mm-
format) er som at have adskillige objektiver i ét objektiv, og Nikons system til 
vibrationsreduktion (VR) sikrer knivskarpe stillbilleder og videoer.

TELEFOTO | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.0–5.6

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


Brændvidden, der rækker helt op til fantastiske 300 mm (svarende til 
810 mm i 35 mm-format), gør dette fantastiske kompakte objektiv 
ideelt til billeder af sportsbegivenheder, dyreliv og landskaber eller 
dramatiske nærbilleder af fjerne motiver under videooptagelse.

TELEFOTO | 1 NIKKOR VR 70–300MM F/4.5–5.6

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


Med et 1 NIKKOR PD-ZOOM-objektiv får du silkebløde 
zoomeffekter og lydløs ydelse, når du har brug for 
det. Objektivet er perfekt både til actionmotiver og 
optagelse af video. Vibrationsreduktion (VR) sikrer 
knivskarpe billeder uden slør, og begge objektiver har 
en sammentrækkelig objektivmekanisme, der gør det 
nemt at have dem med overalt.1 NIKKOR 

VR 10–30MM 
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

POWERZOOM



Dette powerdrevne zoomobjektiv giver dig friheden til at fokusere på det, 
der fanger dit blik. Zoomområdet på 10-30 mm (svarende til 27-81 mm 
i 35 mm-format) gør det muligt at komponere vidvinkeloptagelser eller 
zoome ind på det, der sker i det fjerne. 

POWERZOOM | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

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


Optag biograffilmlignende scener med dette objektiv, der er ideelt til optagelse 
af video. Zoomområdet på 10-100 mm (svarende til 27-270 mm i 35 mm-format) 
indfanger billeder med suveræn klarhed, og den powerdrevne zoom giver dig 
mulighed for at zoome hurtigt – eller langsomt – for at opnå en dramatisk virkning. 

POWERZOOM | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.5–5.6 PD-ZOOM

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