
I AM  YOUR 1 NIKKOR FINDER



Systemkamerorna i Nikon 1-serien ger dig ett helt nytt sätt att fånga livet i farten. De erbjuder en perfekt balans mellan kraft och precision i en nätt design  så att du kan 
hänga med när det händer. Nikon 1-kamerorna med utbytbara objektiv är otroligt snabba, ger imponerande bildkvalitet och har många nyskapande funktioner. Dessutom 
är de väldigt enkla att använda.

De kompakta 1 NIKKOR-objektiven är designade för en aktiv livsstil och tillsammans med Nikon 1-systemets kraft och snabbhet skiljer systemet ut sig från konkurrenterna. 
1 NIKKOR-objektiven täcker in så gott som alla typer av motiv och varje objektiv har dessutom optimerats för filminspelning. 

Nikon 1 med 1-fattning är det första objektivsystemet som har utvecklats av Nikon sedan den första, legendariska F-fattningen. Med mer än 50 års expertkunskaper i 
ryggen har Nikon konstruerat 1-fattningen för att ge den precision som behövs för att alla 1 NIKKOR-objektiv ska passa perfekt med den sensor i CX-format som används 
i Nikon 1-kamerorna. 

Montera ett 1 NIKKOR-objektiv på en Nikon 1-kamera eller ett 1 NIKKOR AW-objektiv på en Nikon 1 Adventure-kamera1 så kommer du att kunna ta stillbilder och filmer 
vart du än är utan att göra avkall på kvaliteten.

1. 1 NIKKOR AW-objektiv är endast kompatibla med Nikon 1 AW1-kamerahus.

I AM  VISUAL PERFECTION



LEGENDARISK NIKKOR-OPTIK
De bästa objektiven ger de bästa bilderna, och 1 NIKKOR-objektiven är helt enkelt enastående. 

Oavsett om du är ute efter snabba actionbilder eller dramatiska vinklar får du spännande möjligheter om du använder ett 1 NIKKOR-objektiv tillsammans med 
Nikon 1-systemet. 

Sortimentet innehåller både objektiv med fast brännvidd och zoomobjektiv och alla är snabba och enkla att byta när du vill ha ett nytt perspektiv. Vare sig du tar bilder 
eller filmar i HD har 1 NIKKOR många fördelar, till exempel Nikons berömda Nano Crystal Coat som förhindrar linsöverstrålning (även i direkt ljus) och SWM (Silent 
Wave Motor) för mycket snabb och tyst autofokus, vibrationsreduceringsteknik för skarpa bilder och motorzoomteknik för snabb och smidig zoomning. 1 NIKKOR AW-
objektiven är vatten-, stöt- och köldtåliga för att klara även extrema miljöer.1

Välj ett ljusstarkt 1 NIKKOR-objektiv med fast brännvidd för att fotografera i svagt ljus eller ta bilder med ett grunt skärpedjup. 

Använd ett 1 NIKKOR-zoomobjektiv när du vill vara flexibel nog att hantera många olika brännvidder med ett enda objektiv.

1. 1 NIKKOR AW-objektiv är endast kompatibla med Nikon 1 AW1-kamerahus.



 TELE
Kom närmare händelserna med ett 1 NIKKOR 

telezoomobjektiv. Dessa kompakta och kraftfulla allt-

i-ett-objektiv klarar allt från motiv på långa avstånd till 

närbilder och de är ett nöje att använda utan stativ.

 VIDVINKEL 
Ge din värld ett nytt perspektiv och rama in den på 

ett perfekt sätt med ett 1 NIKKOR-vidvinkelobjektiv. 

Fotografera vidsträkta bergskedjor eller stadssilhuetter, 

få plats med hela släkten på en bild eller fokusera på 

en viss person.

 MOTORZOOM
Ta kontrollen över rörliga motiv med ett  

1 NIKKOR PD-zoomobjektiv. Nikons motorzoomteknik 

ger snabb och smidig zoomning, vilket gör dessa 

objektiv extra praktiska vid fotografering av snabba 

händelser eller vid filmning. 

 NORMAL
Välj ett normalobjektiv för att få tillräcklig 

mångsidighet att fotografera landskap, rörliga motiv 

och porträtt. Oförutsägbara ögonblick väntar inte på 

att du ska byta objektiv; välj de här för att alltid vara 

redo att ta knivskarpa bilder utan fördröjning.

OBJEKTIV

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



Ta inspirerande landskapsbilder,, smickrande porträtt och samla familj och 
vänner i gruppbilder utan att någon hamnar utanför. Oavsett om du vill 
skapa en känsla av rymd i ett inomhusporträtt eller vill experimentera med 
vidvinkelbilder när du filmar kan ett 1 NIKKOR vidvinkelobjektiv hjälpa dig.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

VIDVINKEL



Vidvinkel med god skärpa får du med det här tunna 10 mm 
vidvinkelobjektivet (motsvarighet i 35 mm-format: 27 mm). Skapa porträtt 
med drömlika bakgrunder och lyft fram motiven med den stora bländaren 
på f/2,8. Den tysta autofokusen är en stor fördel när du filmar. 

VIDVINKEL | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Ta spännande äventyrsbilder var du än är med detta  
1 NIKKOR AW-vidvinkelobjektiv som är vattentätt, stöttåligt och 
köldtåligt. Den stora maximala bländaren på f/2,8 gör att du kan 
ta skarpa bilder av motiv i svagt ljus, vilket kommer särskilt väl till 
pass när du fotar i dunkla undervattensmiljöer.

VIDVINKEL | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Ta plats i händelsernas centrum. Tack vare brännvidden på 6,7–13 mm 
(motsvarighet i 35 mm-format: ca 18–35 mm) är det här objektivet med 
ultravidvinkelzoom ett utmärkt sätt att komma dina motiv in på livet.

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

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


Ett 1 NIKKOR-normalobjektiv låter dig ta utmärkta bilder 
av vardagsmotiv, även när det där perfekta foto- eller 
filmögonblicket överraskar dig. Om du använder ett 
objektiv med normalzoom kan du ta livfulla gruppbilder, 
imponerande landskapsbilder och fantastiska filmer från 
nästan vilken position som helst.

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



Var fri att fokusera på vad som helst som fångar din uppmärksamhet 
med detta tunna objektiv med motorzoom. Med ett zoomomfång på 
10–30 mm (motsvarighet i 35 mm-format: 27–81 mm) kan du återge vyer 
eller zooma in för att enkelt fånga händelser på avstånd. 

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

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


Var alltid redo, även när det där underbara foto- eller 
filmögonblicket dyker upp som en fullständig överraskning.  
Med en brännvidd på 11–27,5 mm (motsvarighet i 35 mm-format: 
30–74 mm) fångar det här objektivet allt från en improviserad 
eftermiddag i parken till ett elegant middag.

NORMAL | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Använd detta ljusstarka och nätta objektiv för att ta utmärkta 
bilder i svagt ljus, även vid låga ISO-tal, och porträtt med vacker 
bakgrundsoskärpa. Har en brännvidd på 18,5 mm (motsvarighet  
i 35 mm-format: ca 50 mm) och stor maximal bländare på f/1,8.

NORMAL | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


På land eller under vattnet – det här robusta vattentäta, stöttåliga  
och köldtåliga zoomobjektivet följer dig vart som helst och låter dig  
ta fantastiska bilder. Zoomomfånget på 11–27,5 mm (motsvarighet i  
35 mm-format: 30–74 mm) gör att du kan växla mellan smickrande 
porträtt och fantastiska landskapsbilder på ett ögonblick. Den breda 
zoomringen gör det lätt att zooma, även med handskar på.

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

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


Oavsett om du vill fotografera landskap, djurliv, 
gruppbilder, porträtt eller extrema närbilder klarar ett 
1 NIKKOR-telezoomobjektiv det alltid utmärkt. Använd 
dessa smidiga precisionsobjektiv till din Nikon 1-kamera 
för att fotografera med tele i hög hastighet utan stativ 
var du än är.

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 

TELEFOTO



Ta slående vackra foton med det här särskilda porträttobjektivet.  
Med en brännvidd på 32 mm (motsvarighet i 35 mm-format: ca 85 mm) 
och stor maximal bländare på f/1,2 fångar det här normalobjektivet alltid 
människor från deras bästa sida.

TELEFOTO | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.se/sv_SE/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Med en mångsidig brännvidd på 30–110 mm (motsvarighet i 
35 mm-format: 81–297 mm) passar det här smidiga objektivet med 
telezoom utmärkt på en cityweekend. Det är enkelt att komma nära 
motiv på långa avstånd och du kan även använda det för att rikta 
uppmärksamheten mot någons ansikte när du tar porträttbilder. 

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

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


Fota vadhelst som inspirerar dig med det här objektivet med 10× zoom 
som har allt. Den mångsidiga brännvidden på 10–100 mm (motsvarighet 
i 35 mm-format: 27–270 mm) gör att det är som att ha flera objektiv  
i ett, och Nikons vibrationsreduceringssystem (VR) ser till att du får klara 
stillbilder och filmer.

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

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


Brännvidden kan utökas till imponerande 300 mm (motsvarighet  
i 35 mm-format: 810 mm), vilket gör det här objektivet perfekt för 
sport-, djur- och landskapsfotografering samt för att ta dramatiska 
filmer i närbild av händelser på avstånd.

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

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


Ett 1 NIKKOR PD-zoomobjektiv med motorzoom ger 
smidig zoomning och är tysta när du behöver det. Det 
håller jämna steg med händelserna och är perfekt för 
att filma med. Vibrationsreducering (VR) gör att bilderna 
blir skarpa och båda objektiven har en mekanism för 
objektivindrag så att de ska vara lätta att ha med sig.

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

MOTORZOOM



Var fri att fokusera på vad som helst som fångar din uppmärksamhet 
med detta tunna objektiv med motorzoom. Med ett zoomomfång på 
10–30 mm (motsvarighet i 35 mm-format: 27–81 mm) kan du återge vyer 
eller zooma in för att enkelt fånga händelser på avstånd. 

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

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


Filma vackra scener med objektivet som skapades för att filma. Zoomomfånget 
på 10–100 mm (motsvarighet i 35 mm-format: 27–270 mm) ger en fantastiskt 
tydlig bild, och motorzoomen gör det enkelt att zooma snabbt, eller långsamt, 
för stor dramatik. 

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

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