
I AM  YOUR 1 NIKKOR FINDER



Met Nikon 1-systeemcamera’s kunt u de snelheid van het leven prachtig vastleggen. Nikon 1-systeemcamera’s bieden uitzonderlijk snelle 
prestaties, een indrukwekkende beeldkwaliteit, innovatieve functies en een probleemloze bediening en belichamen daarmee de perfecte balans 
van kracht, precisie en handzaamheid, zodat u elke actie perfect kunt vastleggen. 

1 NIKKOR-objectieven zijn ontworpen met het oog op een actieve leefstijl en dankzij hun kleine formaat in combinatie met de kracht en 
snelheid van Nikon 1-camera’s onderscheidt het Nikon 1-systeem zich van andere camerasystemen. Het 1 NIKKOR-assortiment omvat 
objectieven voor vrijwel elk soort onderwerp en elk objectief is geoptimaliseerd voor filmopnamen. 

De 1-vatting op Nikon 1-camera’s is het eerste objectievensysteem dat door Nikon is ontworpen sinds de baanbrekende en legendarische 
F-vatting. De 1-vatting voor Nikon 1 is het gevolg van meer dan 50 jaar expertise en bestaat uit precisietechniek die ervoor zorgt dat elk  
1 NIKKOR objectief perfect communiceert met de CX-formaat sensor die in Nikon 1-camera’s wordt gebruikt. 

Bevestig een 1 NIKKOR-objectief op een willekeurige Nikon 1-camera, of bevestig een 1 NIKKOR AW-objectief op een Nikon 1 Adventure-
camera1, en geniet telkens weer van prachtige foto- en filmopnamen met een handzame camera zonder concessies te moeten doen.

1 NIKKOR AW-objectieven zijn alleen compatibel met de Nikon 1 AW1-camera.

I AM  VISUAL PERFECTION



LEGENDARISCHE NIKKOR-OPTIEK
De beste objectieven produceren de beste beelden en 1 NIKKOR-objectieven zijn van uitzonderlijke kwaliteit. 

Ongeacht of u snelle acties of indrukwekkende uitzichten vastlegt, een 1 NIKKOR-objectief biedt meer interessante mogelijkheden voor uw Nikon 1-systeem. 

Het assortiment omvat objectieven met een vaste brandpuntsafstand en zoomobjectieven, die allemaal snel en gemakkelijk kunnen worden verwisseld 
wanneer u van perspectief wilt veranderen. Of u nu foto’s maakt of HD-video opneemt, 1 NIKKOR-objectieven bieden voordelen zoals Nikon’s vermaarde 
Nano Crystal Coat dat lichtvlekken helpt voorkomen (zelfs in direct zonlicht), een Silent Wave Motor (SWM) voor een ultrasnelle, fluisterstille autofocus, 
vibratiereductietechnologie voor stabiele opnamen en een motorgestuurde zoom voor snel en vloeiend zoomen. Voor meer extreme omgevingen zijn 
1 NIKKOR AW-objectieven volledig water-, schok- en vorstbestendig.1

 Kies een 1 NIKKOR-objectief met een vaste brandpuntsafstand en een groot diafragma voor opnamen bij weinig licht of om beelden met een kleine 
scherptediepte vast te leggen. 

Gebruik een 1 NIKKOR-zoomobjectief wanneer u de flexibele mogelijkheden wilt van één objectief dat een reeks verschillende brandpuntsafstanden dekt.

1 NIKKOR AW-objectieven zijn alleen compatibel met de Nikon 1 AW1-camera.



 TELE
Zoom in op de actie met een 1 NIKKOR-
telezoomobjectief. Deze compacte en krachtige 
alles-in-één-objectieven zijn geschikt voor allerlei 
opnamesituaties, van verafgelegen onderwerpen tot 
close-ups, en zijn plezierig te gebruiken wanneer u uit 
de hand fotografeert.

 GROOTHOEK 
Plaats uw wereld in perspectief en kadreer alles 
perfect met een 1 NIKKOR-groothoekobjectief. Leg 
een indrukwekkende bergketen of de skyline van een 
stad vast, zorg dat de hele familie in het beeld past of 
stel scherp op een bepaald individu.

 POWER ZOOM
Houd de controle over bewegende onderwerpen met 
een 1 NIKKOR PD-Zoom-objectief. De motorgestuurde 
zoomtechnologie van Nikon staat garant voor 
snel, vloeiend zoomen, waardoor deze objectieven 
met name handig zijn wanneer u actiemomenten 
fotografeert of films opneemt. 

 STANDAARD
Gebruik een veelzijdig standaard zoomobjectief 
als u landschappen, actiescènes of portretten wilt 
fotograferen. Onvoorspelbare momenten wachten 
niet op het verwisselen van een objectief: zorg dat 
u altijd klaar bent om haarscherpe opnamen zonder 
vertraging te maken.

OBJECTIEVEN

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



Creëer inspirerende landschappen of flatteuze portretten en maak 
groepsfoto's van familie en vrienden waar iedereen op staat. Of u nu een 
ruimtelijke indruk wilt creëren bij een portret binnenshuis of tijdens het 
filmen wilt experimenteren met groothoekopnamen, met een 1 NIKKOR-
groothoekobjectief is dat allemaal mogelijk.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

GROOTHOEK



Maak scherpe groothoekopnamen met dit platte groothoekobjectief 
van 10 mm (kleinbeeldequivalent: 27 mm). Creëer portretten met een 
dromerige achtergrond en laat uw onderwerp goed uitkomen door het 
grote diafragma van f/2.8 te gebruiken. De fluisterstille autofocus biedt 
een groot voordeel wanneer u filmt. 

GROOTHOEK | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Maak overal weidse opnamen van uw avonturen met dit waterdichte, 
schokbestendige en vorstbestendige 1 NIKKOR AW-groothoekobjectief. 
Dankzij het snelle maximale diafragma van f/2.8 kunt u scherpe opnamen 
maken bij weinig licht, wat met name handig is als u fotografeert in het 
donker onder water.

GROOTHOEK | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Het is alsof u midden in de actie staat. Dankzij het brandpuntsbereik 
van 6,7-13 mm (kleinbeeldequivalent: circa 18-35 mm) is dit 
ultragroothoekzoomobjectief uitstekend geschikt om onderwerpen van 
zeer dichtbij vast te leggen.

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

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


Een standaard 1 NIKKOR-objectief zorgt dat u schitterende 
opnamen kunt maken van dagelijkse taferelen, zelfs 
wanneer u wordt overvallen door een fantastisch foto- of 
filmmoment. Met een standaard zoomobjectief kunt u 
vanuit praktisch elk standpunt schitterende groepsfoto's, 
indrukwekkende landschapsopnamen en verbluffend fraaie 
films maken.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

STANDAARD



Met dit platte power zoom-objectief kunt u gerust scherpstellen op 
alles wat uw aandacht trekt. Met een zoombereik van 10-30 mm 
(kleinbeeldequivalent: 27-81 mm) kunt u grote camerahoeken kadreren of 
uitzoomen om actie in de verte probleemloos vast te leggen. 

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

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


Sta altijd klaar, zelfs als u wordt overrompeld door een fantastisch foto-  
of filmmoment. Met een brandpuntsbereik van 11-27,5 mm (kleinbeeld-
equivalent: 30-74 mm) is dit objectief geschikt voor uiteenlopende 
situaties, van een spontane middag in het park tot een chic diner.

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

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


Met dit heldere, handzame objectief legt u prachtige beelden vast bij 
weinig licht, zelfs bij een lage ISO-waarde, en maakt u portretten met 
een schitterend bokeh. Het objectief biedt een brandpuntsafstand van 
18,5 mm (kleinbeeldequivalent: circa 50 mm) en een snel maximaal 
diafragma van f/1.8.

STANDAARD | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


Op het land of onder water, met dit robuuste zoomobjectief dat waterdicht, 
schokbestendig en vorstbestendig is, kunt u altijd prachtige foto's en films 
vastleggen. Dankzij het zoombereik van 11-27,5 mm (kleinbeeldequivalent: 
30-74 mm) kunt u in een oogwenk wisselen tussen flatteuze portretten en 
indrukwekkende landschappen en met behulp van de brede zoomring kunt u 
zelfs wanneer u handschoenen draagt gemakkelijk zoomen.

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

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


Of u nu landschappen of wilde dieren wilt fotograferen 
of groepsportretten, portretten of extreme close-ups wilt 
maken, met een 1 NIKKOR-telezoomobjectief kunt u het 
moment altijd perfect kadreren. Combineer deze handzame 
precisieobjectieven met uw Nikon 1-camera en u kunt waar 
u ook bent genieten van razendsnelle teleopnamen uit de 
hand.

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 

TELE



Fotografeer opvallende beelden met dit speciale portretobjectief. Dankzij 
een brandpuntsafstand van 32 mm (kleinbeeldequivalent: circa 85 mm) 
en een zeer snel maximaal diafragma van f/1.2 legt u met dit heldere 
objectief met gemiddelde tele mensen in elke situatie op hun mooist vast.

TELEPHOTO | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.nl/nl_NL/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Met een veelzijdig brandpuntsbereik van 30-110 mm (kleinbeeld-
equivalent: 81-297 mm) is dit draagbare telezoomobjectief perfect tijdens 
een citytrip. Zoom probleemloos in op verafgelegen onderwerpen of leg 
de nadruk op iemands gezicht wanneer u portretten fotografeert. 

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

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


Fotografeer alles wat u inspireert met dit objectief met 10x zoom. Dankzij het 
veelzijdige brandpuntsbereik van 10-100 mm (kleinbeeldequivalent: 27-270 mm) 
is het alsof u meerdere objectieven in één hebt. Daarbij waarborgt Nikon's 
vibratiereductiesysteem (VR) heldere foto's en films.

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

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


Met een brandpuntsbereik dat zich uitstrekt tot maar liefst 300 mm 
(kleinbeeldequivalent: 810 mm) is dit voortreffelijk draagbare 
objectief ideaal voor het fotograferen van sporten, wilde dieren en 
landschappen en voor dramatische close-ups van acties in de verte 
tijdens het filmen.

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

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


Met een vloeiende zoomfunctie en een stille werking 
wanneer dat nodig is, houdt een 1 NIKKOR PD-Zoom-
objectief de actie bij en is dit objectief ideaal voor 
filmopnamen. Vibratiereductie (VR) zorgt ervoor dat 
opnamen scherp zijn en beide objectieven zijn voorzien 
van een intrekbaar objectiefmechanisme voor een 
uitstekende draagbaarheid.1 NIKKOR 

VR 10–30MM 
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

POWER ZOOM



Met dit platte power zoom-objectief kunt u gerust scherpstellen op 
alles wat uw aandacht trekt. Met een zoombereik van 10-30 mm 
(kleinbeeldequivalent: 27-81 mm) kunt u grote camerahoeken kadreren of 
uitzoomen om actie in de verte probleemloos vast te leggen. 

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

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


Film cinematografische scènes met dit objectief dat bij uitstek geschikt is  
om te filmen. Met het zoombereik van 10-100 mm (kleinbeeldequivalent:  
27-270 mm) legt u zeer heldere beelden vast, terwijl u met de motorgestuurde 
zoomschakelaar gemakkelijk snel, of juist langzaam, kunt zoomen voor 
dramatische effecten. 

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

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