
SUNT  GAMA DE OBIECTIVE 1 NIKKOR



Aparatele foto compacte cu obiective interschimbabile Nikon 1 oferă o modalitate fantastică de a surprinde viteza vieţii. Oferind performanţe superioare la viteză ridicată, 
o calitate impresionantă a imaginii, caracteristici inovatoare şi fiind uşor de manevrat, aparatele foto cu obiective interschimbabile Nikon 1 asigură echilibrul perfect între 
putere, precizie şi portabilitate, astfel încât să fiţi mereu cu un pas înaintea acţiunii. 

Fiind concepute special pentru un stil de viaţă activ, obiectivele 1 NIKKOR de mici dimensiuni se combină cu puterea şi viteza aparatelor foto Nikon 1, pentru a conferi un 
statut aparte sistemului Nikon 1. Gama de obiective 1 NIKKOR acoperă practic orice tip de scenă şi fiecare obiectiv este optimizat pentru înregistrarea filmelor. 

Montura 1 cu care sunt dotate aparatele foto Nikon 1 reprezintă primul sistem de montare a obiectivelor dezvoltat de Nikon de la lansarea de pionierat a legendarei 
monturi F. Fiind concepută pe baza unei experiențe de peste 50 de ani, montura 1 este proiectată cu precizie, pentru a asigura fiecărui obiectiv 1 NIKKOR posibilitatea de 
a comunica perfect cu senzorul în format CX utilizat la aparatele foto Nikon 1. 

Ataşaţi un obiectiv 1 NIKKOR la orice aparat foto Nikon 1 sau un obiectiv 1 NIKKOR AW la un aparat foto Nikon 1 din gama Aventură1 
şi vă veţi bucura de fiecare dată de înregistrarea portabilă a imaginilor statice şi a filmelor, fără compromisuri.

1. Obiectivele 1 NIKKOR AW sunt compatibile numai cu corpul aparatului foto Nikon 1 AW1.

SUNT  PERFECŢIUNEA IMAGINII



LEGENDARELE SISTEME OPTICE NIKKOR
Cele mai bune obiective duc la obţinerea celor mai bune imagini, iar calificativul obiectivelor 1 NIKKOR nu poate fi mai prejos decât „excepţional”. 

Indiferent dacă fotografiaţi acţiuni rapide sau peisaje dramatice, un obiectiv 1 NIKKOR îi oferă sistemului Nikon 1 posibilități captivante. 

Gama include obiective cu distanţă focală fixă/obiective fixe şi obiective cu zoom, toate acestea fiind rapid şi simplu de schimbat oricând doriţi să abordaţi alte perspective. 
Indiferent dacă fotografiaţi imagini statice sau înregistraţi imagini video HD, obiectivele 1 NIKKOR se comportă excelent, dispunând de caracteristici avansate, precum renumita 
acoperire cu nanocristale de la Nikon, care previne apariţia petelor luminoase (chiar şi în lumina directă a soarelui), motorul SWM (Silent Wave Motor), care permite focalizarea 
automată foarte rapidă şi silenţioasă, tehnologia de reducere a vibraţiilor, care asigură stabilitatea imaginilor şi tehnologia Power-Drive zoom, pentru tranziţii de zoom rapide şi 
cursive. Pentru mediile mai dificile, obiectivele 1 NIKKOR AW sunt pe deplin rezistente la apă, la şoc şi la îngheţ.1

Alegeţi un obiectiv luminos fix/cu distanţă focală fixă din gama 1 NIKKOR pentru a fotografia în lumină scăzută sau pentru a înregistra imagini cu profunzime de câmp scăzută. 

Alegeţi un obiectiv cu zoom 1 NIKKOR când vă doriţi flexibilitate în acoperirea unei plaje de distanţe focale diferite cu doar un obiectiv.

1. Obiectivele 1 NIKKOR AW sunt compatibile numai cu corpul aparatului foto Nikon 1 AW1.



 TELEFOTOGRAFIC
Apropiaţi-vă de acţiune cu un obiectiv cu zoom 
telefotografic 1 NIKKOR. De la subiecte aflate la 
distanţă, până la prim-planuri foarte strânse, aceste 
obiective all-in-one compacte şi puternice pot acoperi 
orice spaţiu, fiind şi foarte comod de ţinut în mână.

 UNGHI LARG 
Vedeţi lumea în perspectivă şi încadraţi totul la 
perfecţiune cu un obiectiv 1 NIKKOR cu unghi larg. 
Îmbogăţiţi-vă albumul foto cu lanţuri muntoase 
întinse, cu panorame ale oraşelor, cuprindeţi întreaga 
familie în cadru sau focalizaţi pe un subiect special.

 ZOOM ELECTRIC
Preluaţi controlul asupra subiectelor în mişcare cu un 
obiectiv 1 NIKKOR PD-Zoom. Tehnologia Power-Drive 
zoom de la Nikon permite tranziţii rapide şi cursive de 
zoom, făcând aceste obiective foarte utile mai ales 
când se fotografiază acţiuni sau se înregistrează filme. 

 NORMAL
Procuraţi-vă un obiectiv cu zoom normal pentru  
a beneficia de flexibilitatea de a fotografia peisaje, 
scene de acţiune sau portrete. Momentele imprevizibile 
nu vă vor aştepta să schimbaţi obiectivul: fiţi gata 
întotdeauna să înregistraţi imagini extrem de precise 
fără întârziere.

OBIECTIVE

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



Creaţi peisaje care inspiră, portrete măgulitoare şi strângeţi laolaltă familia 
şi prietenii fără ca vreunul din ei să rămână în afara cadrului. Indiferent 
dacă doriţi să creaţi o senzaţie de spaţialitate într-un portret de interior 
sau să experimentaţi fotografii cu unghi larg în timp ce filmaţi, un obiectiv 
1 NIKKOR cu unghi larg vă este suficient.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

UNGHI LARG



Surprindeţi zone întinse şi păstraţi claritatea cu acest obiectiv cu unghi 
larg, subţire, de 10 mm (echivalent 35 mm: 27 mm). Realizaţi portrete cu 
fundaluri de vis şi scoateţi subiectele în evidenţă utilizând diafragma largă 
f/2.8. Focalizarea automată silenţioasă ca o şoaptă constituie un avantaj 
serios când filmaţi. 

UNGHI LARG | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Înregistraţi imagini vaste cu acest obiectiv cu unghi larg 1 NIKKOR AW 
rezistent la apă, şoc şi îngheţ, oriunde vă poartă aventura. Diafragma 
maximă luminoasă f/2.8 oferă cadre clare ale scenelor slab iluminate şi 
este utilă mai ales când fotografiaţi în medii subacvatice întunecoase.

UNGHI LARG | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Simţiţi-vă chiar în mijlocul acţiunii. Graţie distanţei focale de 6,7 – 13 mm 
(echivalent 35 mm: aprox. 18 – 35 mm), acest obiectiv cu unghi ultra larg 
este o modalitate extraordinară de a stabili o relaţie personală şi apropiată 
cu subiectele.

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

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


Un obiectiv 1 NIKKOR normal vă asigură că puteţi realiza 
fotografii uimitoare ale scenelor de zi cu zi, chiar şi atunci 
când momentul perfect pentru o fotografie sau un film vă 
ia prin surprindere. Utilizaţi un obiectiv cu zoom normal 
şi puteţi realiza fotografii de grup emoţionante, peisaje 
impresionante şi filme uimitoare, practic din orice punct  
de observare.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



Acest obiectiv subţire cu zoom electric vă oferă libertatea de a focaliza pe 
orice lucru care vă atrage atenţia. Dispunând de un interval de zoom de 
10-30 mm (echivalent cu 35 mm: 27–81 mm), puteţi să încadraţi unghiuri 
largi ale aparatului foto sau să acţionaţi zoomul pentru a înregistra cu 
uşurinţă acţiunea de la distanţă. 

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

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


Fiţi mereu gata, chiar dacă acea imagine sau acel film extraordinar vă  
ia prin surprindere. Cu o distanţă focală de 11 – 27,5 mm (echivalent 
35 mm: 30 – 74 mm), acest obiectiv surprinde orice, de la o după-amiază 
lejeră în parc la o cină somptuoasă.

NORMAL | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Utilizaţi acest obiectiv luminos, portabil, pentru a înregistra imagini 
superbe în lumină scăzută, chiar şi la valori scăzute ale sensibilităţii ISO 
şi realizaţi portrete cu efect frumos de bokeh. Oferă o distanţă focală 
de 18,5 mm (echivalent 35 mm: aprox. 50 mm) şi o diafragmă maximă 
luminoasă f/1.8.

NORMAL | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


Pe pământ sau sub apă, veţi putea înregistra imagini şi filme extraordinare cu acest 
obiectiv cu zoom, care este robust, rezistent la apă, la şoc şi la îngheţ. Intervalul 
de zoom de 11–27,5 mm (echivalent 35 mm: 30–74 mm) vă permite să treceţi 
instantaneu de la portrete măgulitoare la peisaje minunate, iar inelul larg de zoom 
permite acţionarea simplă a zoomului, chiar şi atunci când purtaţi mănuşi.

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

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


Fie că doriţi să fotografiaţi peisaje, natura sălbatică, 
grupuri de oameni, portrete sau prim-planuri extreme, un 
teleobiectiv cu zoom 1 NIKKOR încadrează întotdeauna 
perfect orice moment. Ataşaţi aceste obiective portabile de 
precizie la aparatul foto Nikon 1 şi puteţi să vă bucuraţi de 
telefotografiere portabilă de mare viteză, cu aparatul foto 
ţinut în mână, oriunde mergeţi.

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 

TELEFOTOGRAFIC



Realizaţi imagini uimitoare cu acest obiectiv dedicat pentru portrete.  
Cu o distanţă focală de 32 mm (echivalent 35 mm: aprox. 85 mm) şi  
o diafragmă maximă extrem de luminoasă f/1.2, acest luminos teleobiectiv 
mediu surprinde cea mai frumoasă parte a oamenilor, în orice situaţie.

TELEFOTOGRAFIC | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.ro/ro_RO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Cu o distanţă focală versatilă de 30 – 110 mm (echivalent format  
35 mm: 81 – 297 mm), acest portabil teleobiectiv cu zoom este perfect 
pentru o zi în oraş. Apropiaţi-vă de subiectele la distanţă cu uşurinţă sau 
utilizaţi-l pentru a scoate în evidenţă chipul cuiva când realizaţi portrete. 

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

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


Fotografiaţi orice vă inspiră, cu acest obiectiv cu zoom 10x pentru orice situaţie. 
Grație plajei sale focale versatile, 10–100 mm (echivalent 35 mm: 27–270 mm) 
este ca şi cum aţi avea la dispoziţie mai multe obiective într-unul singur, iar 
sistemul de reducere a vibraţiilor (VR) de la Nikon asigură claritatea imaginilor 
statice şi a filmelor.

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

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


Având o plajă focală care se extinde până la o valoare impresionantă 
de 300 mm (echivalent 35 mm: 810 mm), acest obiectiv foarte portabil 
este ideal pentru fotografierea scenelor din competiţiile sportive,  
a naturii sălbatice şi a peisajelor, precum şi pentru fotografierea unor 
prim-planuri dramatice ale acţiunilor desfăşurate la distanţă, când 
înregistraţi filme.

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

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


Oferind tranziţii cursive ale zoom-ului şi performanţă 
silenţioasă atunci când aveţi nevoie, un obiectiv 
1 NIKKOR PD-Zoom ţine pasul cu acțiunea perfect, fiind 
ideal pentru înregistrarea filmelor. Sistemul de reducere 
a vibraţiilor (VR) elimină efectul de estompare din 
fotografii şi ambele obiective dispun de un mecanism de 
retragere a obiectivului, care le asigură un nivel superior 
de portabilitate.

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 ELECTRIC



Acest obiectiv subţire cu zoom electric vă oferă libertatea de a focaliza pe 
orice lucru care vă atrage atenţia. Dispunând de un interval de zoom de 
10-30 mm (echivalent cu 35 mm: 27–81 mm), puteţi să încadraţi unghiuri 
largi ale scenei sau să acţionaţi zoomul pentru a înregistra cu uşurinţă 
acţiunea de la distanţă. 

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

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


Înregistraţi scene cinematografice cu obiectivul conceput pentru filmare. 
Intervalul de zoom de 10–100 mm (echivalent 35 mm: 27–270 mm) surprinde 
imagini de o claritate superbă, iar comutatorul pentru zoomul cu acţionare 
electrică vă permite să acţionaţi zoomul mai rapid sau mai lent, pentru un impact 
dramatic. 

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

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