
1 NIKKOR TANÁCSADÓD  VAGYOK



A Nikon 1 rendszerkamerák pompás módját kínálják a gyorsan zajló élet megörökítésének. A Nikon 1 cserélhető objektíves fényképezőgépek kivételes sebességet, 
meggyőző képminőséget, innovatív funkciókat és könnyű kezelhetőséget nyújtanak, így a teljesítmény, a precizitás és a hordozhatóság tökéletes kombinációját testesítik 
meg – így ön nem marad le az eseményekről. 

Az aktív életstílushoz tervezett, kisméretű 1 NIKKOR objektívek, valamint a Nikon 1 fényképezőgépek teljesítménye és sebessége olyan egységet alkot, amely 
valóban kiemelkedővé teszi a Nikon 1 rendszert. Az 1 NIKKOR termékcsalád szinte bármilyen fényképezési helyzetben képes helytállni, ráadásul mindegyik objektív 
videofelvételhez is optimalizált. 

A Nikon 1 fényképezőgépek 1-bajonett megoldása az első objektívrendszer, amelyet kifejlesztett a Nikon a megjelenésekor úttörő, azóta pedig legendássá vált F-bajonett 
bevezetése óta. A több mint 50 évnyi tapasztalatot és a precíziós megmunkálást ötvöző 1-bajonett garantálja, hogy minden egyes 1 NIKKOR objektív tökéletes 
összhangban dolgozik a Nikon 1 fényképezőgépek CX formátumú érzékelőjével. 

Rögzítsen 1 NIKKOR objektívet bármilyen Nikon 1 fényképezőgépre, illetve 1 NIKKOR AW objektívet Nikon 1 Kaland-fényképezőgépre1, és a hordozható eszköz minden 
alkalommal lehetővé teszi az állóképek és videók kompromisszumok nélküli rögzítését.

1. Az 1 NIKKOR AW objektívek csak Nikon 1 AW1 fényképezőgépvázzal használhatók.

TÖKÉLETES KÉP  VAGYOK



LEGENDÁS NIKKOR OPTIKA: NIKON 1 FÉNYKÉPEZŐGÉPEKHEZ
A legjobb objektívekkel készülnek a legjobb képek, az 1 NIKKOR objektívek pedig valóban kivételesek. 

Akár villámgyors eseményeket, akár drámai látványvilágot fotóz, az 1 NIKKOR objektív izgalmas lehetőségeket biztosít a Nikon 1 rendszernek. 

A termékcsaládban az állandó gyújtótávolságú / fix objektívek és zoom objektívek egyaránt megtalálhatók, amelyek mindegyike gyorsan és egyszerűen cserélhető – semmi 
akadálya a nézőpontok közti váltásnak. Lehet szó fényképek vagy HD-videók rögzítéséről, az 1 NIKKOR objektívek számos fejlesztéssel segítik a tökéletes eredményt – ilyen 
a Nikon elismert Nanokristály bevonata (amely még közvetlen fényben is gátolja a tükröződést), a kivételesen gyors és csendes automatikus élességállítást biztosító Silent 
Wave Motor (SWM), a rezzenéstelen felvételeket szolgáló Rázkódáscsökkentés technológia, valamint a gyors és sima zoomolást lehetővé tévő motoros zoom technológia.  
A szélsőségesebb környezetekhez készülő 1 NIKKOR AW objektívek teljes mértékben ellenállnak a víznek, az ütődésnek és a fagypont alatti hőmérsékletnek.1 

Válasszon gyors 1 NIKKOR fix / rögzített gyújtótávolságú objektívet a gyenge fényviszonyok közti fényképezéshez, illetve kis mélységélességű képek készítéséhez. 

Ha önnek fontos a rugalmasság, és szeretné, hogy egyetlen objektívvel többféle gyújtótávolság álljon rendelkezésére, akkor válasszon az 1 NIKKOR zoom objektívek közül.

1. Az 1 NIKKOR AW objektívek csak Nikon 1 AW1 fényképezőgépvázzal használhatók.



 TELEFOTÓ
Közelítsen rá az eseményekre az 1 NIKKOR zoomos telefotó 
objektívekkel. Ezek a kisméretű, nagy teljesítményű, általános 
objektívek a távoli témáktól a szűk közelképekig minden 
helyzetben megállják a helyüket, és öröm használni őket a 
kézből történő fényképezés során.

 NAGY LÁTÓSZÖGŰ 
Fényképezze a világot kreatív perspektívákból, és valósítson 
meg tökéletes kompozíciókat az 1 NIKKOR nagy látószögű 
objektívekkel. Távolba nyúló hegyláncokat és átfogó városi 
látképeket örökíthet meg, lefényképezheti a teljes családot 
vagy ráfókuszálhat egy adott személyre.

 MOTOROS ZOOM
Tartsa kezében az irányítást mozgó témák esetén is az 
1 NIKKOR PD-Zoom objektívekkel. A Nikon motoros zoom 
technológiájának köszönhetően gyorsan, simán, finom 
mozgással lehet zoomolni, így ezek az objektívek különösen 
az akciódús jelenetek fényképezésekor, valamint videók 
felvételekor jönnek jól. 

 NORMÁL
Válasszon egy sokoldalú, normál zoom objektívet, amely 
egyaránt alkalmas tájképek, akciódús jelenetek és portrék 
fotózásához. A megjósolhatatlan pillanatok nem várják 
meg, amíg ön objektívet cserél. Ezekkel az objektívekkel 
mindig készen állhat arra, hogy tűéles felvételeket készítsen, 
késlekedés nélkül.

OBJEKTÍVEK

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



Készítsen gyönyörű tájképeket és előnyös portrékat, valamint fényképezze 
le a teljes családot vagy baráti társaságot, anélkül, hogy bárki kilógna 
a képből. Az 1 NIKKOR nagy látószögű objektívekkel többek között 
tágasabb térérzetet létesíthet a benti portrék esetén, valamint nagy 
látószögű videofelvételek készítésével kísérletezhet.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

NAGY LÁTÓSZÖGŰ



Nagy látószög esetén is éles képeket készíthet ezzel a vékony, 10 mm-es, 
nagy látószögű objektívvel (35 mm-es formátumban kifejezve: 27 mm). 
Lássa el álomba illő hátterekkel portréit, vagy különítse el a fotóalanyokat 
a széles, f/2,8-as rekeszérték segítségével. Videofelvétel során komoly 
előnyt jelent a rendkívül halk automatikus élességállítás. 

NAGY LÁTÓSZÖGŰ | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Bárhol is legyen, átfogó kalandképeket készíthet ezzel a vízálló, ütésálló 
és fagyálló 1 NIKKOR AW nagy látószögű objektívvel. A gyors, f/2,8-as 
maximális rekesz jóvoltából felvételei gyenge fényben is élesek lesznek, 
ami különösen jól jön a homályos víz alatti környezetben.

NAGY LÁTÓSZÖGŰ | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Érezze magát az események középpontjában! Ez a rendkívül nagy 
látószögű zoom objektív 6,7–13 mm-es gyújtótávolság-tartománnyal 
(35 mm-es formátumban kifejezve: kb. 18–35 mm) segíti, hogy személyes 
közelségbe kerüljön a témával.

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

http://www.europe-nikon.com/hu_HU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-6-7-13mm-f-3-5-5-6


Az 1 NIKKOR normál objektívekkel gyönyörű felvételeket 
készíthet a fényképre vagy videóra érdemes mindennapi 
jelenetekről, még akkor is, ha azok meglepetésszerűen 
érkeznek. A normál zoom objektívek segítségével élénk 
csoportképeket, lélegzetelállító tájképeket, valamint 
lenyűgöző videókat készíthet, szinte bármilyen pozícióból.

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

NORMÁL



Bármi is ragadja meg a figyelmét, ezzel a vékony, motoros zoom 
objektívvel ráfókuszálhat. A 10–30 mm-es (35 mm-es formátumban 
kifejezve: 27–81 mm) zoomtartomány révén akár széles látószögű 
beállításokat, akár távolabbi témákat is megörökíthet. 

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

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


Mindig felkészülten várhatja a fénykép vagy videó készítésére alkalmas 
pillanatot, még akkor is, ha az meglepetésszerűen érkezik. A 11–27,5 mm-
es gyújtótávolság-tartományt (35 mm-es formátumban kifejezve:  
30–74 mm) kínáló objektív egy délutáni parkbeli sétától kezdve egy 
elegáns vacsoráig minden helyzetben megállja a helyét.

NORMÁL | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.europe-nikon.com/hu_HU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Készítsen remek felvételeket gyenge fényben, akár alacsony ISO 
beállításokkal, és fényképezzen portrékat csodálatos elmosódással 
ezzel a nagy fényerejű, hordozható objektívvel. Az objektív 18,5 mm-
es gyújtótávolsággal (35 mm-es formátumban kifejezve: kb. 50 mm), 
valamint gyors, f/1,8-es maximális rekesszel rendelkezik.

NORMÁL | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

http://www.europe-nikon.com/hu_HU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-18-5mm-f-1-8


Ezzel a strapabíró, vízálló, ütésálló és fagyálló zoom objektívvel nagyszerű 
fényképeket és videókat készíthet a szárazföldön és a víz alatt egyaránt.  
A 11–27,5 mm-es zoomtartomány (35 mm-es formátumban kifejezve: 30–74 mm) 
révén egy pillanat alatt válthat az előnyös portrék és a lenyűgöző tájképek 
készítése között, a széles zoomgyűrű pedig még kesztyűben is egyszerű 
zoomolást tesz lehetővé.

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

http://www.europe-nikon.com/hu_HU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Legyen szó tájképekről, élővilágfotókról, csoportképekről, 
portrékról vagy extrém közeli felvételekről, az 1 NIKKOR 
zoomos telefotó objektívek mindig tökéletesen megragadják 
a pillanatot. Párosítsa a hordozható, precíziós objektívet a 
Nikon 1 fényképezőgéppel, és bármerre jár, nagy sebességű 
telefotó fényképeket készíthet.

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 

TELEFOTÓ



Készítsen lélegzetelállító felvételeket ezzel az elsőrangú portréobjektívvel.  
32 mm-es gyújtótávolsága (35 mm-es formátumban kifejezve: kb. 85 mm) 
és rendkívül gyors, f/1,2-es maximális rekesze révén ez a nagy fényerejű, 
közepes telefotó objektív minden helyzetben a lehető legjobbat hozza ki a 
portréalanyokból.

TELEFOTÓ | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.europe-nikon.com/hu_HU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


A sokoldalúan használható, 30–110 mm-es gyújtótávolság-tartomány 
(35 mm-es formátumban kifejezve: 81–297 mm) révén ez a hordozható 
zoomos telefotó objektív tökéletes választás egy városi kiránduláshoz. 
Egyszerűen közel kerülhet a távoli témákhoz, vagy szépen kiemelheti a 
portréalany arcát a felvételen. 

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

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


Fényképezzen bármit, ami megihleti – ez a 10x zoom objektív készen áll a 
feladatra. A sokoldalú, 10–100 mm-es gyújtótávolság-tartomány (35 mm-
es formátumban kifejezve: 27–270 mm) olyan érzetet kelt, mintha többféle 
objektívvel dolgozna egyszerre, a Nikon rázkódáscsökkentő (VR) rendszere pedig 
gondoskodik a bemozdulásmentes állóképekről és videókról.

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

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


Lenyűgöző, 300 mm-ig terjedő gyújtótávolság-tartományával  
(35 mm-es formátumban kifejezve: 810 mm) ez a rendkívül jól 
hordozható objektív ideális választás sportesemények, állatok és tájak 
fotózásához, továbbá videózáskor drámai közelképeken mutathat be 
távoli eseményeket is.

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

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


Az 1 NIKKOR PD-Zoom objektívek sima mozgású 
zoomolást és halk teljesítményt nyújtanak, emellett 
tökéletesen felveszik az akciódús cselekmények 
tempóját, ezért videofelvételhez ideálisak. A 
rázkódáscsökkentés (VR) elmosódásmentes képeket 
biztosít, és mindkét objektív kényelmes hordozhatóságot 
biztosító behúzható objektív mechanizmussal 
rendelkezik.

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

MOTOROS ZOOM



Bármi is ragadja meg a figyelmét, ezzel a vékony, motoros zoom 
objektívvel ráfókuszálhat. A 10–30 mm-es (35 mm-es formátumban 
kifejezve: 27–81 mm) zoomtartomány révén akár széles látószögű 
beállításokat, akár távolabbi témákat is megörökíthet. 

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

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


Filmezzen bátran ezzel az objektívvel, amelyet kifejezetten videofelvételhez 
terveztünk. A 10–100 mm-es gyújtótávolság-tartomány (35 mm-es formátumban 
kifejezve: 27–270 mm) rendkívüli tisztaságú felvételeket rögzít. A motoros zoom 
kapcsoló egyszerűvé teszi a lassú és a gyors zoomolást is, aminek révén drámai 
hatást adhat videóinak. 

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

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