
I AM  YOUR 1 NIKKOR FINDER



Aparaty bezlusterkowe z wymienną optyką Nikon 1 to świetny sposób na uchwycenie tempa życia. Każdy aparat bezlusterkowy z wymienną optyką Nikon 1 łączy 
wyjątkowo szybkie działanie, imponującą jakość zdjęć i innowacyjne funkcje z bezproblemową obsługą. Oferuje w ten sposób doskonałe połączenie mocy, precyzji i 
mobilności, dzięki którym zawsze nadążysz za rozwojem wydarzeń. 

System Nikon 1, zaprojektowany z myślą o użytkownikach prowadzących aktywny tryb życia, zdecydowanie wyróżnia niewielki rozmiar obiektywów 1 NIKKOR w 
połączeniu z wszechstronnością i szybkością aparatów Nikon 1. Obiektywy 1 NIKKOR umożliwiają fotografowanie praktycznie dowolnego typu scen, a każdy z nich jest 
zoptymalizowany pod kątem nagrywania filmów. 

Mocowanie 1 w aparatach Nikon 1 to pierwszy system mocowania obiektywu opracowany przez firmę Nikon od czasów legendarnego mocowania F. Mocowanie 1 jest 
owocem ponad 50-letniego doświadczenia. Zostało skonstruowane z wielką precyzją i zapewnia idealną współpracę każdego obiektywu 1 NIKKOR z matrycą formatu CX 
zastosowaną w aparatach Nikon 1. 

Obiektyw 1 NIKKOR w połączeniu z dowolnym aparatem Nikon 1 lub obiektyw 1 NIKKOR AW z aparatem wyczynowym Nikon 11 to wyjątkowo funkcjonalny i poręczny 
sprzęt oraz gwarancja doskonałej jakości zdjęć i filmów.

1. Obiektywy 1 NIKKOR AW są przeznaczone do współpracy wyłącznie z aparatem Nikon 1 AW1.

JESTEM  PERFEKCYJNYM ZDJĘCIEM 



LEGENDARNE OBIEKTYWY NIKKOR
Najlepszy obiektyw oznacza najlepsze zdjęcia, a obiektywy 1 NIKKOR są po prostu wyjątkowe. 

Obiektywy 1 NIKKOR zapewniają wszechstronne możliwości fotografowania za pomocą systemu Nikon 1 – od rejestrowania dynamicznych wydarzeń po ujęcia z nietypowej perspektywy. 

Do wyboru są obiektywy stałoogniskowe i zmiennoogniskowe, które można łatwo i szybko wymienić, aby wykonywać zdjęcia z różnych perspektyw. W obiektywach 1 NIKKOR zastosowano 
nowatorskie rozwiązania, przydatne zarówno przy fotografowaniu, jak i rejestrowaniu filmów HD. Są to: powłoka nanokrystaliczna zapobiegająca powstawaniu flary (nawet przy 
fotografowaniu pod światło) oraz cichy silnik falowy, gwarantujący błyskawiczne i bezgłośne działanie autofokusa. Technologia redukcji drgań eliminuje efekt poruszenia, a zoom sterowany 
elektrycznie zapewnia szybką i płynną zmianę ogniskowej. Do fotografowania w ekstremalnych warunkach przydają się obiektywy 1 NIKKOR AW – całkowicie wodoszczelne oraz odporne  
na wstrząsy i niską temperaturę1. 

Do pracy przy słabym oświetleniu lub robienia zdjęć o małej głębi ostrości wybierz jeden z jasnych obiektywów stałoogniskowych 1 NIKKOR. 

Jeśli chcesz mieć dostęp do wielu ogniskowych w jednym obiektywie, najlepszy będzie obiektyw zoom 1 NIKKOR.

1. Obiektywy 1 NIKKOR AW są przeznaczone do współpracy wyłącznie z aparatem Nikon 1 AW1.



 TELEOBIEKTYWY
Zbliż się do akcji dzięki teleobiektywowi 
zmiennoogniskowemu 1 NIKKOR. Te mocne, 
kompaktowe i wszechstronne obiektywy z równym 
powodzeniem sprostają odległym obiektom  
i ekstremalnym zbliżeniom, a przy tym są wyjątkowo 
wygodne przy fotografowaniu z ręki.

 SZEROKOKĄTNE 
Spójrz na świat szerzej i komponuj idealne ujęcia  
z obiektywem szerokokątnym 1 NIKKOR. Można 
dzięki niemu objąć rozległe pasma górskie i krajobrazy 
miejskie, zmieścić w kadrze całą rodzinę lub 
skoncentrować się na jednej, wyjątkowej osobie.

 POWER ZOOM
Z obiektywem 1 NIKKOR PD-Zoom zyskujesz pełną 
kontrolę nad fotografowaniem ruchomych obiektów. 
Technologia zoomu firmy Nikon sterowanego 
elektrycznie umożliwia szybką i płynną zmianę 
ogniskowej, co szczególnie przydaje się podczas 
filmowania lub fotografowania dynamicznych 
wydarzeń. 

 STANDARDOWE
Standardowy obiektyw z zoomem daje elastyczność 
fotografowania krajobrazów, dynamicznych scen akcji 
i portretów. Spontaniczne wydarzenia nie dają czasu 
na zmianę obiektywu, więc warto zawsze być  
w gotowości, by niezwłocznie uwiecznić ostre ujęcia.

OBIEKTYWY

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



Inspirujące krajobrazy, piękne portrety, grupowe zdjęcia rodziny  
i znajomych, na których dla wszystkich starczy miejsca... Bez względu na 
to, czy chcesz zwiększyć poczucie przestrzeni przy portrecie  
w pomieszczeniach, czy eksperymentować z ujęciami szerokokątnymi 
podczas filmowania, bez trudu znajdziesz idealny obiektyw szerokokątny 
1 NIKKOR.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

SZEROKOKĄTNE



Cienki obiektyw szerokokątny 10 mm (odpowiednik w formacie 
małoobrazkowym: 27 mm) pozwala ostro uchwycić szerszą perspektywę. 
Duży otwór przysłony f/2,8 daje plastyczne rozmycie tła na portretach  
i wyraźne rozdzielanie planów zdjęciowych. Wyjątkowo cichy autofokus 
jest ogromną zaletą podczas filmowania. 

SZEROKOKĄTNE | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Odporny na wodę, wstrząsy i mróz obiektyw szerokokątny z serii 
1 NIKKOR AW, którym można w każdych warunkach uchwycić rozległe 
ujęcia. Duży otwór względny f/2,8 gwarantuje ostrość zdjęć wykonanych 
w słabym oświetleniu, co jest szczególnie przydatne przy fotografowaniu 
krajobrazów podwodnych w półmroku.

SZEROKOKĄTNE | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Przenieś się do samego centrum zdarzeń. Ultraszerokokątny obiektyw 
zmiennoogniskowy z zakresem ogniskowych 6,7–13 mm (odpowiednik 
w formacie małoobrazkowym: ok. 18–35 mm) to świetny sposób na 
zbliżenie się do fotografowanych obiektów.

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

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


Obiektyw standardowy 1 NIKKOR pozwala zawsze 
rejestrować świetne zdjęcia codziennych scen, nawet 
gdy chwila na doskonałe zdjęcie lub film przyjdzie 
niespodziewanie. Mając do dyspozycji standardowy 
obiektyw zmiennoogniskowy, można rejestrować pełne 
życia zdjęcia grupowe, imponujące krajobrazy i wyjątkowe 
filmy niemal z dowolnego miejsca.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 
PDZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

STANDARDOWE



Smukły, wydajny obiektyw zmiennoogniskowy, który pozwala skupić się 
na dowolnym szczególe. Zakres ogniskowych 10–30 mm (odpowiednik 
w formacie małoobrazkowym: 27–81 mm) umożliwia łatwe rejestrowanie 
zarówno ujęć szerokokątnych, jak i zbliżeń akcji w oddali. 

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

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


Obiektyw ten zapewnia gotowość każdym momencie, nawet gdy 
doskonała okazja do zrobienia zdjęcia lub nagrania filmu nadarzy się 
niespodziewanie. Zakres ogniskowych 11–27,5 mm (odpowiednik  
w formacie małoobrazkowym: 30–74 mm) pozwala uchwycić każdą scenę 
– od spontanicznego wyjścia do parku po uroczyste przyjęcie.

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

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


Jasny obiektyw do doskonałych zdjęć w trudnych warunkach 
oświetleniowych, nawet przy niskiej czułości ISO, oraz portretów 
z efektownym rozmyciem tła. Obiektyw ma ogniskową 18,5 mm 
(odpowiednik w formacie małoobrazkowym: ok. 50 mm) i duży otwór 
względny f/1,8.

STANDARDOWE | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


Ten wytrzymały obiektyw zmiennoogniskowy jest odporny na wodę, wstrząsy 
i mróz, więc zawsze można nim rejestrować świetne zdjęcia i filmy na lądzie 
i pod wodą. Zakres ogniskowej 11–27,5 mm (odpowiednik w formacie 
małoobrazkowym: 30–74 mm) pozwala przechodzić od pięknych portretów do 
rozległych krajobrazów, a szeroki pierścień zooma jest wygodny w obsłudze 
nawet w rękawiczkach.

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

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


Krajobrazy, przyroda, zdjęcia grupowe, portrety, 
ekstremalne zbliżenia – teleobiektywy zmiennoogniskowe 
1 NIKKOR zawsze uchwycą idealne ujęcie. Połączenie 
tych precyzyjnie wykonanych obiektywów z aparatem 
Nikon 1 umożliwia wykonywanie zdjęć w szerokim zakresie 
ogniskowych, z dużą szybkością i bez użycia statywu.

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 

TELEOBIEKTYWY



Obiektyw stworzony specjalnie do wyjątkowych portretów. Dzięki 
ogniskowej 32 mm (odpowiednik w formacie małoobrazkowym: ok. 
85 mm) i wyjątkowo dużemu otworowi względnemu f/1,2 ten jasny, 
krótki teleobiektyw gwarantuje wykonywanie najpiękniejszych zdjęć 
portretowych w każdej sytuacji.

TELEOBIEKTYWY | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.pl/pl_PL/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Dzięki uniwersalnemu zakresowi ogniskowych 30–110 mm (odpowiednik 
w formacie małoobrazkowym: 81–297 mm) ten teleobiektyw 
zmiennoogniskowy idealnie sprawdzi się podczas zwiedzania miasta. 
Umożliwia zarówno łatwe zbliżenia odległych obiektów, jak i skupienie się 
na twarzy obiektu podczas wykonywania portretów. 

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

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


Fotografuj wszystko, co Cię zainspiruje, tym wszechstronnym obiektywem 
z 10-krotnym zoomem. Uniwersalny zakres ogniskowych 10–100 mm 
(odpowiednik w formacie małoobrazkowym: 27–270 mm) łączy zalety kilku 
różnych obiektywów, a system redukcji drgań firmy Nikon (VR) zapewnia  
wyraźne zdjęcia i filmy.

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

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


Dzięki zakresowi ogniskowych aż do imponujących 300 mm 
(odpowiednik w formacie małoobrazkowym: 810 mm) ten obiektyw 
idealnie nadaje się do fotografowania sportu, dzikiej przyrody i 
krajobrazów, a także do dramatycznych zbliżeń odległych scen akcji 
podczas filmowania.

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

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


Obiektywy 1 NIKKOR PD-Zoom zapewniają płynne 
zmiany ogniskowej i cichą pracę, dzięki czemu idealnie 
nadążają za akcją i nadają się szczególnie dobrze 
do nagrywania filmów. System redukcji drgań (VR) 
gwarantuje ostrość ujęć, a oba obiektywy są wyjątkowo 
przenośne dzięki mechanizmowi chowania.

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PDZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PDZOOM

POWER ZOOM



Smukły, wydajny obiektyw zmiennoogniskowy, który pozwala skupić się 
na dowolnym szczególe. Zakres ogniskowych 10–30 mm (odpowiednik 
w formacie małoobrazkowym: 27–81 mm) umożliwia łatwe rejestrowanie 
zarówno ujęć szerokokątnych, jak i zbliżeń akcji w oddali. 

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

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


Ten obiektyw stworzono specjalnie z myślą o filmowaniu. Zakres ogniskowych 
10–100 mm (odpowiednik w formacie małoobrazkowym: 27–270 mm) umożliwia 
rejestrowanie obrazu z doskonałą ostrością, a przełącznik zoomu sterowanego 
elektrycznie ułatwia wykonywanie szybkich lub powolnych zbliżeń w celu 
nadania ujęciom pożądanego dramatyzmu. 

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

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