
JAZ SEM  VODIČ PO OBJEKTIVIH 1 NIKKOR



Sistemski fotoaparati Nikon 1 so fantastično sredstvo za prikaz hitrosti življenja. Fotoaparati Nikon 1 z izmenljivimi objektivi zagotavljajo izredno odzivnost, neverjetno kakovost slike, 
inovativne funkcije in nezahtevno upravljanje, saj združujejo popolno ravnovesje zmogljivosti, natančnosti in prenosnosti, s čimer boste vedno korak pred dogodki. 

Majhni objektivi 1 NIKKOR so zasnovani za aktiven življenjski slog ter skupaj z zmogljivimi in hitrimi fotoaparati Nikon 1 dokazujejo, da je sistem Nikon 1 resnično nekaj posebnega. Serija 
objektivov 1 NIKKOR pokriva praktično vse vrste scen, vsak objektiv pa je optimiziran tudi za snemanje videoposnetkov. 

Bajonet 1 za fotoaparate Nikon 1 je prvi sistem pritrditve objektivov, ki ga je Nikon razvil, odkar je predstavil svoj legendarni bajonet F. Več kot 50 let izkušenj zagotavlja, da je bajonet 1 
natančno izdelan in zato vsi objektivi 1 NIKKOR brezhibno sodelujejo s tipalom formata CX, ki se uporablja v fotoaparatih Nikon 1. 

Pritrdite objektiv 1 NIKKOR na kateri koli fotoaparat Nikon 1 oz. objektiv 1 NIKKOR AW na fotoaparat Nikon 1 za pustolovščine1 in vedno boste lahko vzeli s seboj fotoaparat za snemanje 
fotografij in videoposnetkov brez sklepanja kompromisov.

1. Objektivi 1 NIKKOR AW so združljivi samo s fotoaparatom Nikon 1 AW1.

JAZ SEM  VIZUALNA PERFEKCIJA



LEGENDARNA OPTIKA OBJEKTIVOV NIKKOR
Najboljši objektivi poskrbijo za najboljše posnetke in objektivi 1 NIKKOR niso nič manj kot izjemni. 

Najsi fotografirate hitro dogajanje ali dramatične prizore – za sistem Nikon 1 se z objektivom 1 NIKKOR odpirajo nove vznemirljive možnosti. 

Serija vključuje objektive s fiksno goriščno razdaljo in zoom objektive, ki jih lahko hitro in preprosto zamenjate, ko želite spremeniti perspektivo. Ne glede na to, ali snemate fotografije ali 
videoposnetke v ločljivosti HD, se objektivi 1 NIKKOR lahko pohvalijo z naprednimi funkcijami, kot so Nikonov priznani nanos Nano Crystal Coat, ki preprečuje notranje odboje v objektivu 
(tudi pri neposredni svetlobi), tihi pogon Silent Wave Motor (SWM) za neverjetno hitro in tiho samodejno ostrenje, tehnologija zmanjšanja tresljajev za stabilne posnetke ter tehnologija 
električnega pogona zooma za hitro in gladko zoomiranje. Objektivi 1 NIKKOR AW so popolnoma odporni proti vodi, udarcem in nizkim temperaturam, zato jih lahko uporabljate tudi v 
ekstremnih pogojih.1 

Izberite hiter objektiv s fiksno goriščno razdaljo 1 NIKKOR za fotografiranje pri šibki svetlobi ali z majhno globinsko ostrino. 

Za zoom objektiv 1 NIKKOR se odločite, če želite z enim samim objektivom fotografirati z različnimi goriščnimi razdaljami.

1. Objektivi 1 NIKKOR AW so združljivi samo s fotoaparatom Nikon 1 AW1.



 TELEOBJEKTIVI
Približajte se dogajanju z zoom teleobjektivom 

1 NIKKOR. S temi kompaktnimi in zmogljivimi 

vsestranskimi objektivi lahko fotografirate vse od 

oddaljenih motivov do bližinskih posnetkov in jih je 

pravo veselje držati v rokah.

 ŠIROKOKOTNI 
OBJEKTIVI 
S širokokotnim objektivom 1 NIKKOR prikažite svojo 

perspektivo sveta in ustvarite popolno kompozicijo. 

Fotografirajte osupljiva gorovja ali silhueto velemesta, 

ujemite celo družino ali pa izločite samo izbranega 

posameznika.

 ELEKTRIČNI  
ZOOM OBJEKTIVI
Prevzemite nadzor nad motivi v gibanju z objektivom 

1 NIKKOR PD-ZOOM. Nikonova tehnologija 

električnega pogona zooma omogoča hitro in gladko 

zoomiranje, zato so ti objektivi še posebej priročni pri 

fotografiranju dogajanja in snemanju videoposnetkov. 

 OBIČAJNI 
OBJEKTIVI
Izberite običajen zoom objektiv za fotografiranje 

pokrajin, dogajanja in portretov. V nepredvidljivih 

trenutkih ne bo časa za menjavo objektiva. Bodite 

vedno pripravljeni na fotografiranje kot britev ostrih 

fotografij brez zakasnitve.

OBJEKTIVI

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



Ustvarjajte navdihujoče fotografije pokrajine in laskave portrete ter zberite 
vse sorodnike in prijatelje za skupinske fotografije, iz katerih ne bo izpadel 
nihče. Če želite ustvariti občutek prostornosti pri portretiranju v zaprtem 
prostoru ali pa eksperimentirati s širokokotnimi videoposnetki, se lahko 
zanesete na širokokotni objektiv 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

ŠIROKOKOTNI OBJEKTIVI



S tem tankim 10-mm (primerljivo s 27-mm objektivom na formatu 35 mm) 
širokokotnim objektivom bo tudi pri širokem kotu zajema fotografija prav 
tako ostra. Ustvarite portrete s sanjavim ozadjem in izpostavite svoje 
motive s fotografiranjem pri odprti zaslonki f/2,8. Kot šepet tiho ostrenje 
pa je pomembna lastnost pri snemanju videoposnetkov.

ŠIROKOKOTNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


S širokokotnim objektivom 1 NIKKOR AW posnemite široke fotografije 
dogodivščin kjer koli ste, saj je odporen na vodo, udarce in nizke 
temperature. Velika svetlobna jakost f/2,8 omogoča ostre posnetke tudi 
pri šibki svetlobi, kar je še posebej priročno pri fotografiranju v slabih 
svetlobnih pogojih pod vodo.

ŠIROKOKOTNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Počutite se, kot bi bili v središču dogajanja. Z goriščno razdaljo  
6,7–13 mm (pri 35-mm formatu enakovredno pribl. 18–35 mm)  
vam ta ultraširokokotni zoom objektiv omogoča, da se  
izjemno približate svojim motivom.

ŠIROKOKOTNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 6.7–13MM F/3.5–5.6

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


Z običajnim objektivom 1 NIKKOR lahko naredite odlične 
posnetke vsakdanjih prizorov, tudi ko na fotografijo ali 
videoposnetek niste pripravljeni. Uporabite običajen zoom 
objektiv ter posnemite živahne skupinske fotografije, 
osupljive pokrajine ali odlične videoposnetke pod praktično 
katerim koli kotom.

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

OBIČAJNI OBJEKTIVI



S tem tankim električnim zoom objektivom izkusite svobodo ostrenja vsega, 
kar pritegne vašo pozornost. Z razponom zooma 10–30 mm (kot zajema 
enak kot pri 27-81-mm objektivu na fotoaparatu formata 35 mm) lahko 
fotografirate v širokokotnem načinu ali pa si z zoomom približate oddaljeno 
dogajanje. 

OBIČAJNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

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


Bodite vedno pripravljeni, tudi če vas izjemni trenutek za fotografijo ali 
videoposnetek preseneti. Z goriščno razdaljo 11–27,5 mm (pri 35-mm 
formatu enakovredno 30–74 mm) lahko s tem objektivom fotografirate 
vse, od popoldneva v parku do prestižne večerne zabave.

OBIČAJNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Uporabite ta svetel in prenosen objektiv za vrhunske posnetke 
pri šibki svetlobi, tudi pri nizki vrednosti ISO, in fotografirajte 
portrete s čudovitim mehkim ozadjem. To je objektiv z goriščno 
razdaljo 18,5 mm (pri 35-mm formatu enakovredno približno 
50 mm) in svetlobno jakostjo f/1.8.

OBIČAJNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


S tem trpežnim zoom objektivom, ki je odporen na vodo, udarce in nizke 
temperature, boste lahko vedno posneli izjemne fotografije in videoposnetke 
– na kopnem ali pod vodo. Z razponom zooma 11–27,5 mm (kot zajema enak 
kot pri 30-74-mm objektivu na fotoaparatu formata 35 mm) lahko v trenutku 
iz fotografiranja laskavih portretov preidete na čudovite pokrajine, medtem pa 
širok obroč za zoom omogoča preprosto nastavljanje zooma, tudi če si nadenete 
rokavice.

OBIČAJNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR AW 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Bodisi da fotografirate pokrajino, divje živali, skupinske 
fotografije, portrete ali pa ekstremno bližinske posnetke, 
bo zoom teleobjektiv 1 NIKKOR vedno ujel popolno sliko 
trenutka. Te prenosne natančne objektive združite s svojim 
fotoaparatom Nikon 1 in uživajte v hitrem fotografiranju  
s teleobjektivom iz roke, kamor koli greste.

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 

TELEOBJEKTIVI



Z namenskim portretnim objektivom ustvarite osupljive posnetke.  
Z goriščno razdaljo 32 mm (pri 35-mm formatu enakovredno približno 
85 mm) in svetlobno jakostjo f/1,2 ta svetel srednji teleobjektiv poskrbi za 
optimalne posnetke ljudi ne glede na situacijo.

TELEOBJEKTIVI
1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.si/sl_SI/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


S prilagodljivo goriščno razdaljo od 30 do 110 mm (pri 35-mm formatu 
enakovredno od 81 do 297 mm) je ta prenosni objektiv s telefoto zoomom 
popolna izbira za izlet v mesto. Preprosto se približajte oddaljenim 
motivom ali pa z njim pri fotografiranju portretov poudarite obraz. 

TELEOBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 30–110MM F/3.8–5.6

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


Z vsemogočnim objektivom z 10-kratnim zoomom fotografirajte vse, kar vas 
navdihuje. Objektiv z vsestranskim razponom goriščne razdalje 10–100 mm 
(kot zajema enak kot pri 27-270-mm objektivu na fotoaparatu formata 35 mm) 
lahko nadomesti več različnih objektivov, medtem ko Nikonov sistem zmanjšanja 
tresljajev (VR) skrbi za jasne fotografije in videoposnetke.

TELEOBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.0–5.6

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


Z goriščno razdaljo, ki na daljšem koncu dosega osupljivih 300 mm 
(primerljivo z 810 mm na formatu 35 mm), je ta izjemen prenosni 
objektiv popolna izbira za fotografiranje športa, divjih živali in pokrajin 
ter za dramatične bližinske videoposnetke oddaljenega dogajanja.

TELEOBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 70–300MM F/4.5–5.6

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


Omogoča gladko nastavljanje zooma in tiho delovanje, 
ko ga najbolj potrebujete. Objektiv 1 NIKKOR PD-ZOOM 
bo ostal v koraku z dogajanjem in je popolna izbira 
tudi za snemanje videoposnetkov. Sistem zmanjšanja 
tresljajev (VR) zagotavlja ostre in nestresene posnetke, 
oba objektiva pa imata zložljiv mehanizem za odlično 
prenosnost.1 NIKKOR 

VR 10–30MM 
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

ELEKTRIČNI ZOOM OBJEKTIVI



S tem tankim električnim zoom objektivom izkusite svobodo ostrenja 
vsega, kar pritegne vašo pozornost. Z razponom zooma 10–30 mm (kot 
zajema enak kot pri 27-81-mm objektivu na fotoaparatu formata 35 mm) 
lahko fotografirate v širokokotnem načinu ali pa si z zoomom približate 
oddaljeno dogajanje. 

ELEKTRIČNI ZOOM OBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

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


Z objektivom, ki je bil ustvarjen za snemanje videoposnetkov, lahko snemate 
prave filmske kadre. Z razponom zooma 10–100 mm (kot zajema enak kot pri  
27-270-mm objektivu na fotoaparatu formata 35 mm) ustvarite izjemno jasne 
posnetke, stikalo za električni zoom pa omogoča preprosto hitro ali počasno 
zoomiranje, s katerim povečate dramatični učinek. 

ELEKTRIČNI ZOOM OBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.5–5.6 PD-ZOOM

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