
I AM  YOUR 1 NIKKOR FINDER



Nikon 1 -järjestelmäkameroilla elämäsi vauhdikkaimpien hetkien ikuistaminen onnistuu kätevästi. Vaihdettavalla objektiivilla varustetut Nikon 1 -kamerat 
ovat erittäin nopeita ja helppokäyttöisiä, niiden kuvanlaatu on erinomainen ja niiden toiminnot ovat innovatiivisia. Ne ovatkin täydellinen yhdistelmä tehoa, 
tarkkuutta ja kätevyyttä. 

1 NIKKOR -objektiivit on suunniteltu aktiiviseen elämäntyyliin. Niiden pieni koko yhdistettynä Nikon 1 -kameroiden tehoon ja nopeuteen saa Nikon 1 
-järjestelmän todella erottumaan joukosta. 1 NIKKOR -sarja kattaa käytännössä kaikki kuvaustarpeet, ja kaikki objektiivit soveltuvat erinomaisesti 
videokuvaukseen. 

Nikon 1 -kameroiden 1-bajonetti on ensimmäinen Nikonin kehittämä objektiivijärjestelmä legendaarisen F-bajonetin jälkeen. 1-bajonetti on suunniteltu yli 50 
vuoden kokemuksella tarkasti siten, että jokainen 1 NIKKOR -objektiivi toimii täydellisesti Nikon 1 -kameroissa käytettävän CX-koon kennon kanssa. 

Kiinnittämällä 1 NIKKOR -objektiivin mihin tahansa Nikon 1 -kameraan tai 1 NIKKOR AW -objektiivin Nikon 1 Adventure -kameraan1 saat aina erinomaisia 
valokuvia ja videoita.

1. 1 NIKKOR AW -objektiivit ovat yhteensopivia vain Nikon 1 AW1 -kameran rungon kanssa.

I AM  VISUAL PERFECTION



LEGENDAARINEN NIKKOR-OPTIIKKA
Parhaat kuvat otetaan parhailla objektiiveilla, ja 1 NIKKOR -objektiivit ovat poikkeuksellisen laadukkaita. 

1 NIKKOR -objektiivi parantaa Nikon 1 -järjestelmän mahdollisuuksia niin nopean toiminnan kuvaamisessa kuin dramaattisten kuvakulmien käytössä. 

Sarja sisältää kiinteän polttovälin valovoimaisia objektiiveja ja zoomobjektiiveja, ja objektiivia on helppo ja nopea vaihtaa. 1 NIKKOR -objektiiveissa on erinomaisia 
ominaisuuksia niin valokuvien kuin HD-videoidenkin kuvaamiseen. Tällaisia ovat muun muassa Nikonin kuuluisa nanokidepinnoite heijastusten estämiseen (jopa suorassa 
valossa), SWM-ultraäänimoottori erittäin nopeaan ja hiljaiseen automaattitarkennukseen, tärinänvaimennustekniikka vakaiden kuvien ottamiseen sekä sähköinen zoom 
nopeaan ja tasaiseen zoomaukseen. Ääriolosuhteisiin tarkoitetut 1 NIKKOR AW -objektiivit ovat täysin veden-, iskun- ja pakkasenkestäviä.1

Valitse kiinteän polttovälin valovoimainen 1 NIKKOR -objektiivi, kun kuvaat vähäisessä valossa tai haluat pienen syväterävyyden. 

1 NIKKOR -zoomobjektiivit ovat hyvä ratkaisu silloin, kun haluat käyttää erilaisia polttovälejä objektiivia vaihtamatta.

1. 1 NIKKOR AW -objektiivit ovat yhteensopivia vain Nikon 1 AW1 -kameran rungon kanssa.



 TELEKUVAUS 
Tarkenna tapahtumien ytimeen 1 NIKKOR 

-telezoomobjektiivien avulla. Nämä monitoimiset 

objektiivit tarkentavat sekä kaukaisiin että hyvin lähellä 

oleviin kohteisiin. Lisäksi niitä on miellyttävä käyttää 

käsivaralla.

 LAAJAKULMA 
Katso maailmaa uudesta perspektiivistä ja 

rajaa vaikutelmasi täydelliseksi 1 NIKKOR 

-laajakulmaobjektiivien avulla. Voit mahduttaa samaan 

kuvaan kokonaisen vuorijonon, kaupungin yllä 

kaartuvan taivaan tai suurperheen. Voit myös keskittyä 

yhteen kohteeseen.

 SÄHKÖINEN ZOOM
Tarkenna liikkuviin kohteisiin tehokkaasti 1 NIKKOR 

PD -zoomobjektiivien avulla. Nikonin sähköinen 

zoom lähentää kohteen nopeasti ja sulavasti. 

Tästä on erityistä hyötyä kuvattaessa toimintaa tai 

tallennettaessa videoita. 

 NORMAALI
Normaalien zoomobjektiivien avulla tallennat niin 

maisemat, toimintakohtaukset kuin muotokuvatkin. 

Odottamattomissa tilanteissa ei ole aikaa objektiivin 

vaihtoon. Nappaa tarkka kuva saman tien!

OBJEKTIIVIT

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



Luo vaikuttavia maisemakuvia, imartelevia muotokuvia tai kuvaa 
koko ystäväpiiri jättämättä ketään ulkopuolelle. 1 NIKKOR 
-laajakulmaobjektiivien avulla saat näyttäviä lopputuloksia, olipa 
aikomuksenasi lisätä avaruuden tuntua sisällä otettuihin muotokuviin tai 
leikitellä laajakulmanäkymillä.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

LAAJAKULMA



Tällä ohuella laajakulmaobjektiivilla, jossa on 10 mm:n polttoväli 
(vastaava polttoväli 35 mm:n kamerassa: 27 mm), saat aikaan tarkkoja 
laajakulmaotoksia. Luo muotokuvia, joissa on utuinen tausta, tai nosta 
keskeinen aiheesi esiin käyttämällä suurta aukkoa f/2.8. Lähes äänetön 
automaattitarkennus on iso ilo monessa kuvaustilanteessa. 

LAAJAKULMA | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Tämän iskun- ja pakkasenkestävän, vesitiiviin 1 NIKKOR AW 
-laajakulmaobjektiivin avulla tallennat seikkailusi paikasta riippumatta. 
Suuren valovoiman (f/2.8.) ansiosta tarkkoja kuvia saa heikossakin 
valaistuksessa, mikä on erityisen hyödyllistä kuvattaessa veden alla.

LAAJAKULMA | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Tunnet olevasi toiminnan keskipisteessä. Tämän erittäin laajakulmaisen 
zoom-objektiivin, jonka polttovälialue on 6.7-13. mm (vastaava polttovälialue 
35 mm:n kamerassa noin 18–35 mm), avulla pääset lähelle kohteitasi.

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

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


1 NIKKOR -normaaliobjektiivien avulla nappaat loistavat 
kuvat arkipäivän näkymistä myös silloin, kun tilaisuus syntyy 
yllättäen. Voit kuvata eloisia ryhmäkuvia, mahtavia maisemia 
ja vaikuttavia videoita käytännössä kaikista kulmista.

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

NORMAALI



Tämän ohuen sähköisen zoomobjektiivin avulla tallennat kaiken, mikä 
herättää huomiosi. 10–30 mm:n zoomausalueen (vastaavuus 35 mm:n 
kamerassa: 27–81 mm) ansiosta kuvakulmia voi käyttää monipuolisesti ja 
tarkennus kaukana tapahtuvaan toimintaan käy helposti. 

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

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


Olet valmis kuvaamaan myös silloin, kun loistava kuvaustilanne syntyy 
yllättäen. Tällä objektiivilla, jonka polttovälialue on 11-27.5 mm (vastaava 
polttovälialue 35 mm:n kamerassa 30–74 mm), tallennat minkä tahansa 
tilanteen, olipa sitten kyse ex tempore -iltapäivästä puistossa tai 
juhlaillallisesta.

NORMAALI | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Tämän objektiivin avulla otat erinomaisia hämäräkuvia pienilläkin  
ISO-herkkyyksillä ja kauniisti valaistuja muotokuvia. Polttoväli on 18,5 mm 
(vastaa 50 mm:n polttoväliä 35 mm:n kamerassa) ja suurin aukko f/1.8.

NORMAALI | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


Tällä vesitiiviillä, iskun- ja pakkasenkestävällä zoomobjektiivilla tallennat loistavia 
valokuvia ja videoita niin maalla kuin vedessäkin. 11-27.5 mm:n zoomausalueen 
(vastaavuus 35 mm:n kamerassa: 30–74 mm) ansiosta siirryt hetkessä kauniista 
muotokuvista upeisiin maisemiin. Leveä zoomausrengas helpottaa käyttöä 
käsineet kädessä.

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

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


Maisemat, luontokuvat, ryhmäkuvat, muotokuvat, 
lähikuvat... 1 NIKKOR-telezoomobjektiivien avulla onnistut. 
Kun varustat Nikon 1 -kamerasi kätevästi mukana kulkevalla 
tarkkuusobjektiivilla, olet aina valmiina nappaamaan 
telekuvia käsivaralla.

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 

TELEKUVAUS



Tämä objektiivi on suunniteltu erityisesti muotokuvia varten. Keskipitkän 
teleobjektiivin avulla otat erinomaisia henkilökuvia kaikissa tilanteissa. 
Polttoväli on 32 mm (vastaava polttoväli 35 mm:n kamerassa on noin 
85 mm) ja suurin aukko peräti f/1.2.

TELEKUVAUS | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.fi/fi_FI/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Monipuolisen 30–110 mm:n polttovälialueensa (vastaava polttovälialue 
35 mm:n kamerassa 81–297 mm) ansiosta tämä helposti mukana kulkeva 
telezoom-objektiivi on täydellinen kumppani kaupunkilomalle. Pääset 
helposti kaukaisten kohteiden lähelle tai voit kiinnittää huomion henkilön 
kasvoihin muotokuvaa ottaessasi. 

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

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


Tällä 10-kertaisella zoomilla varustetulla yleisobjektiivilla kuvaat kaikki 
kohteet. Monipuolinen 10–100 mm:n polttovälialue (vastaava polttovälialue 
35 mm:n kamerassa: 27–270 mm) vastaa useaa objektiivia. Nikonin 
tärinänvaimennusominaisuus takaa terävät valokuvat ja videot.

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

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


Tämän kätevästi mukana kulkevan objektiivin ominaisuuksiin kuuluu 
vaikuttava 300 mm:n polttoväli (vastaavuus 35 mm:n kamerassa: 
810 mm). Malli sopii täydellisesti urheilu-, luonto- ja maisemakuvaukseen 
sekä videota kuvattaessa kaukaa otettaviin lähikuviin.

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

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


1 NIKKOR PD-Zoom -objektiivien tasaisen ja hiljaisen 
zoomauksen ansiosta pysyt vaihtuvien tilanteiden 
tasalla. Nämä mallit sopivat ihanteellisesti videoiden 
kuvaamiseen. Tärinänvaimennus tekee kuvista 
tarkkoja. Kummassakin mallissa on sisäänvedettävä 
objektiivimekanismi, mikä on ihanteellinen ominaisuus 
matkakäytössä.1 NIKKOR 

VR 10–30MM 
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

SÄHKÖINEN ZOOM



Tämän ohuen sähköisen zoomobjektiivin avulla tallennat kaiken, mikä 
herättää huomiosi. 10–30 mm:n zoomausalueen (vastaavuus 35 mm:n 
kamerassa: 27–81 mm) ansiosta kuvakulmia voi käyttää monipuolisesti ja 
tarkennus kaukana tapahtuvaan toimintaan käy helposti. 

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

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


Tämä objektiivi on suunniteltu erityisesti videokuvaukseen. 10–100 mm:n 
zoomausalue (vastaavuus 35 mm:n kamerassa: 27–270 mm) tuottaa erittäin 
selkeän kuvan. Sähköisen zoomauksen nopeutta voi vaihdella dramatiikan 
lisäämiseksi. 

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

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