
I AM  YOUR 1 NIKKOR FINDER



As câmaras compactas de lentes intercambiáveis da Nikon 1 são uma maneira fantástica de capturar a velocidade da vida. Com um desempenho extraordinariamente 
rápido, impressionante qualidade de imagem, funcionalidades inovadoras e funcionamento sem problemas, as câmaras com objetivas interpermutáveis Nikon 1 oferecem 
o equilíbrio perfeito entre poder, precisão e portabilidade, para mantê-lo à frente da ação. 

Concebidas a pensar em estilos de vida ativos, o tamanho pequeno das objetivas 1 NIKKOR combina-se com a potência e a velocidade das câmaras Nikon 1 para 
realmente destacar o sistema da Nikon 1. A gama 1 NIKKOR abrange praticamente todos os tipos de cena e cada objetiva é otimizada para a gravação de vídeo. 

O encaixe 1 das câmaras Nikon 1 é o primeiro sistema de objetivas a ser desenvolvido pela Nikon desde que esta foi pioneira com o lendário encaixe F. Com base em 
mais de 50 anos de experiência, o encaixe 1 é concebido com precisão de forma a garantir que todas as objetivas 1 NIKKOR sem exceção comunicam perfeitamente com 
o sensor de formato CX utilizado nas câmaras Nikon 1. 

Monte uma objetiva 1 NIKKOR em qualquer câmara Nikon 1 ou uma objetiva 1 NIKKOR AW numa câmara Nikon 1 Aventura1 e desfrutará de uma forma portátil de obter 
imagens fixas e filmagens sempre sem compromissos

1. 1 As objetivas 1 NIKKOR AW só são compatíveis com o corpo da câmara Nikon 1 AW1.

SOU A  EXCELÊNCIA VISUAL



ÓTICAS LENDÁRIAS NIKKOR
As melhores objetivas criam as melhores imagens e as objetivas 1 NIKKOR são, no mínimo, excecionais. 

Quer fotografe ações rápidas ou pontos de vista dramáticos, uma objetiva 1 NIKKOR acrescenta excitantes possibilidades ao seu sistema da Nikon 1. 

A gama inclui objetivas de distância focal fixa/objetivas rápidas e objetivas com zoom, todas rápidas e fáceis de trocar sempre que quiser mudar de perspetiva. Quer 
esteja a fazer fotografias ou vídeos em HD, as objetivas 1 NIKKOR dispõem de progressos, como o célebre Revestimento de nanocristais da Nikon que ajuda a evitar 
reflexos na objetiva (mesmo com luz direta), assim como o Motor silencioso (SWM) para uma focagem automática ultrarrápida e extremamente silenciosa, a tecnologia 
de Redução da vibração para imagens estáveis e a tecnologia de zoom motorizado para aplicação de zoom de forma rápida e suave. Para ambientes mais extremos, as 
objetivas 1 NIKKOR AW são totalmente à prova de água, de choque e de congelamento.1 

Escolha uma objetiva rápida de distância focal fixa 1 NIKKOR para fotografar com iluminação insuficiente ou para capturar imagens com baixa profundidade de campo. 

Selecione uma objetiva com zoom 1 NIKKOR quando pretender que a flexibilidade cubra um intervalo de diferentes distâncias focais apenas com uma objetiva.

1. 1 As objetivas 1 NIKKOR AW só são compatíveis com o corpo da câmara Nikon 1 AW1.



 TELEOBJETIVA
Aproxime-se da ação com uma teleobjetiva com zoom 
1 NIKKOR. Desde motivos distantes a primeiros planos 
aproximados, estas objetivas multifunções compactas e 
poderosas podem cobrir tudo e são uma maravilha para 
utilizar com a câmara na mão.

 GRANDE ANGULAR 
Ponha o seu mundo em perspetiva e enquadre tudo na 
perfeição com uma objetiva grande angular 1 NIKKOR. 
Fotografe cadeias montanhosas abrangentes ou 
horizontes citadinos, enquadre toda a família ou foque 
um indivíduo em especial.

 ZOOM 
MOTORIZADO
Controle os motivos em movimento com uma objetiva 
1 NIKKOR PD-Zoom. A tecnologia de zoom motorizado 
da Nikon permite a aplicação rápida e suave de zoom, 
tornando estas objetivas especialmente práticas para 
fotografar ação ou fazer filmagens. 

 NORMAL
Agarre uma objetiva normal com zoom para ter a 
versatilidade para fotografar paisagens, cenas de ação ou 
retratos. Os momentos imprevisíveis não ficam à espera 
que mude de objetiva: esteja sempre preparado para 
capturar imagens de extraordinária nitidez sem demora.

OBJETIVAS

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



Crie paisagens inspiradoras, retratos lisonjeiros e junte a família e os 
amigos em fotografias de grupo sem deixar ninguém de fora. Quer 
pretenda criar uma sensação de espaço num retrato em interior ou 
experimentar disparos com grande angular durante as filmagens, uma 
objetiva grande angular 1 NIKKOR cobre isso tudo.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

GRANDE ANGULAR



Aumente as suas capacidades e mantenha-se perspicaz com esta objetiva 
fina de grande angular de 10 mm (equivalente a 35 mm: 27 mm). Produza 
retratos com fundos românticos e separe os seus motivos com a ampla 
abertura f/2.8. A silenciosa focagem automática é uma vantagem 
importante durante as filmagens. 

GRANDE ANGULAR | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Capture amplas fotografias de aventura a partir de qualquer ponto com 
esta objetiva grande angular 1 NIKKOR AW à prova de água, à prova de 
choques e à prova de congelamento. A rápida abertura máxima de f/2.8 
significa fotografias nítidas de momentos com iluminação insuficiente, 
especialmente práticas ao fotografar em ambientes subaquáticos escuros.

GRANDE ANGULAR | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Sinta-se como se estivesse mesmo no centro da ação. Graças à distância 
focal de 6,7–13 mm (equivalente a 35 mm: aprox. 18–35 mm), esta 
objetiva com zoom de ultragrande angular é uma maneira excelente de se 
aproximar ao máximo dos seus motivos.

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

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


Uma objetiva normal 1 NIKKOR assegura-lhe que pode 
capturar fotografias brilhantes de cenas do dia-a-dia, mesmo 
quando aquele momento para uma fotografia ou filmagem 
excelentes o apanhar de surpresa. Utilize uma objetiva 
Normal com zoom e pode capturar excelentes fotografias de 
grupo, paisagens impressionantes e filmagens espantosas de 
praticamente qualquer posição vantajosa.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



Esteja à vontade para focar seja o que for que chame a sua atenção com 
esta fina objetiva com zoom. Com um alcance de zoom de 10–30 mm 
(equivalente a 35 mm: 27–81 mm), pode enquadrar ângulos amplos com 
a câmara ou efetuar o zoom de afastamento para capturar ação distante 
com facilidade. 

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

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


Esteja sempre preparado, mesmo se for apanhado de surpresa por esse 
grande momento de fotografia ou filmagem. Com uma distância focal de 
11–27,5 mm (equivalente a 35 mm: 30–74 mm), esta objetiva captura tudo, 
desde uma tarde improvisada no parque até um suntuoso jantar festivo.

NORMAL | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Utilize esta objetiva brilhante e portátil para capturar imagens soberbas 
com pouca luz, mesmo com um ISO baixo, e fotografias com lindo 
bokeh. Oferece uma distância focal de 18,5 mm (equivalente a 35 mm: 
aproximadamente 50 mm) e rápida abertura máxima de f/1.8.

NORMAL | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


Em terra ou debaixo de água, continue a capturar excelentes fotografias e 
filmagens com esta poderosa objetiva com zoom à prova de água, à prova 
de choques e à prova de congelamento. O alcance do zoom de 11–27,5 mm 
(equivalente a 35 mm: 30–74 mm) permite-lhe alternar entre retratos lisonjeiros e 
paisagens espantosas num momento, e o amplo anel de zoom facilita a aplicação 
de zoom, mesmo com luvas.

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

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


Quer pretenda capturar paisagens, vida selvagem, 
fotografias de grupo, retratos ou primeiros planos extremos, 
a teleobjetiva 1 NIKKOR com zoom enquadra sempre o 
momento de forma perfeita. Emparelhe estas objetivas 
de precisão portáteis com a sua câmara Nikon 1 e poderá 
desfrutar de disparos de alta velocidade e com a câmara na 
mão com teleobjetiva para onde quer que vá.

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 

TELEOBJETIVA



Faça imagens surpreendentes com esta objetiva dedicada para retratos. Com 
uma distância focal de 32 mm (equivalente a 35 mm: aproximadamente 
85 mm) e ultrarrápida abertura máxima de f/1.2, esta luminosa teleobjetiva 
média captura o melhor das pessoas em qualquer situação.

TELEOBJETIVA | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.pt/pt_PT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Com uma versátil distância focal de 30–110 mm (equivalente a  
35 mm: 81–297 mm) esta objetiva portátil com zoom de teleobjetiva é 
perfeita para uma visita à cidade. Aproxime-se facilmente de motivos 
distantes ou utilize-a para chamar a atenção para o rosto de alguém ao 
fotografar retratos. 

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

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


Fotografe o que o inspira com a objetiva com zoom 10x que faz tudo. A sua 
versátil distância focal de 10–100 mm (equivalente a 35 mm: 27–270 mm) é como 
ter várias objetivas numa só e o sistema de Redução da vibração (VR) da Nikon 
garante fotografias e filmagens nítidas.

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

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


Com um intervalo focal que se estende a impressionantes 300 mm 
(equivalente a 35 mm: 810 mm), esta fantástica objetiva portátil é ideal 
para fotografar desportos, vida selvagem e paisagens e para primeiros 
planos dramáticos de ação distante durante a gravação de um filme.

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

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


Oferecendo uma aplicação de zoom suave e um 
desempenho silencioso quando precisa dele, a objetiva 
1 NIKKOR PD-Zoom mantém um ritmo perfeito em 
relação à ação e é ideal para gravar filmagens. A 
Redução da vibração (VR) mantém as fotografias sem 
efeito tremido e ambas as objetivas dispõem de um 
mecanismo da objetiva retrátil para maior portabilidade.1 NIKKOR 

VR 10–30MM 
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

ZOOM MOTORIZADO



Esteja à vontade para focar seja o que for que chame a sua atenção com 
esta fina objetiva com zoom. Com um alcance de zoom de 10–30 mm 
(equivalente a 35 mm: 27–81 mm), pode enquadrar ângulos amplos com 
a câmara ou efetuar o zoom de afastamento para capturar ação distante 
com facilidade. 

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

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


Filme cenas cinematográficas com a objetiva concebida para fazer filmes. O 
alcance do zoom de 10–100 mm (equivalente a 35 mm: 27–270 mm) captura 
imagens com soberba claridade e o comutador do zoom motorizado permite-lhe 
fazer zoom rápida ou lentamente com facilidade para um impacto dramático. 

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

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