
I AM  YOUR NIKON 1 FINDER



Det stadig større sortiment af handy Nikon 1-systemkameraer giver dig en helt ny måde at fastholde livet i 
overhalingsbanen på. Med et af disse små, hurtige og kraftfulde kameraer med udskifteligt objektiv er du altid på 
forkant med begivenhederne.

Med deres ekstraordinært høje arbejdshastighed, imponerende billedkvalitet, innovative funktioner og lette 
betjening rummer Nikon 1-kameraerne den perfekte balance mellem kraft, præcision og betjening, så du nu 
bliver i stand til at tage billeder, du aldrig havde forestillet dig.

Takket være den høje hastighed kan du altid nå at indfange de uventede og magiske øjeblikke, vi alle sammen 
kommer ud for i hverdagen. Du kan også vælge at optage flotte HD-videoer af alle de spændende situationer 
eller at give dine billeder et kunstnerisk præg ved hjælp af innovative, kreative indstillinger.

Særlige 1 NIKKOR-objektiver gør det nemt at skifte objektiv, så du kan få et helt nyt perspektiv på tingene 
og indfange verden som aldrig før. Det store udvalg af Nikon 1-systemtilbehør udvider dine muligheder for 
smukke optagelser, og med FT1-fatningsadapteren (ekstraudstyr) kan du benytte NIKKOR DSLR-objektiver. 
Nikon 1-systemet er lige så fleksibelt, som det er hurtigt.

I AM  THE SPEED OF LIFE



VÆLG KATEGORI

 TOP-YDELSE
Med et Nikon 1-kamera i serien af kameraer med  
top-ydelse får du professionel ydelse og høj hastighed. 
Disse lynhurtige, kompakte systemkameraer med 
avancerede funktioner og 1 NIKKOR-objektiver med 
fornem optik byder på kreative betjeningsmuligheder 
i særklasse. Uanset om det er som førstevalg eller 
som supplement til dit DSLR-kamera, er du med et 
Nikon 1-kamera med top-ydelse sikret en altid tro 
følgesvend.

V3

 EVENTYR
Der er ting, der ikke kan gøres om. Hvis du foretager 
dig den slags ting, må du have det rette kamera 
med dig. Vandtæt, stødsikkert og frostsikret: Et 
Nikon 1-systemkamera af den type, man tager med 
på eventyrlige oplevelser, foreviger selv de mest 
dristige øjeblikke med fantastisk præcision. Takket 
være den enestående kombination af imponerende 
optagehastighed, robust funktionalitet og minimalistisk 
design er dette kameraet, der er skabt til stilbevidste 
fotografer, som vil kunne tage billeder og optage videoer 
af høj kvalitet overalt.

AW1

 HVERDAGEN 
Overlad trygt dine minder til et af disse kameraer, 
som udmærker sig ved fremragende billedkvalitet. 
Med de hurtige, kompakte og uimodståeligt flotte 
Nikon 1-kameraer i serien af hverdagens kameraer er 
det ingen sag at tage det perfekte billede. Disse handy 
systemkameraer sikrer, at du indfanger hverdagens 
begivenhedsrige øjeblikke med forbløffende præcision,  
så du altid får hele livets fylde med.

J5 S2

KAMERAER



S2

Hverdagens Nikon 1-kameraer overstråler klart smartphones og 
almindelige peg og skyd-kameraer, når det helt rigtige øjeblik 
pludselig opstår. Modellerne i J-serien er ideelle for aktive 
fotografer med ambitioner om større kreativitet, og modellerne 
i S-serien gør selv nybegyndere i stand til at forevige uventede 
situationer med stil.

J5
 20,8 MP 
 Understøttelse af Wi-Fi og NFC 

 Smukt kamera
 Enkel betjening

OPTAGELSE MED HØJ HASTIGHED 
Tag skarpe billeder af motiver i hurtig 
bevægelse med en hastighed på op til 20 bps 
med kontinuerlig AF, og indfang livets flygtige 
øjeblikke på et splitsekund. Hverdagens Nikon 1 
er endnu mere adræt end et DSLR og indfanger 
begivenhederne hurtigere, end du kan registrere 
dem med det blotte øje.

BILLEDSTYRING I REALTID
Med Nikon 1 kan du gøre dine billeder flottere, 
allerede før du tager dem, blot ved at justere de 
styrelinjer, der vises ud for billedet. Det gør det 
nemt at fastfryse bevægelser, ændre belysning 
eller sløre baggrunde, så hvert eneste billede 
bliver et mesterværk.

VIDEOMAGI 
Nikon 1 er den perfekte optagepartner til alt 
lige fra videoer i fuld HD til farvestrålende 
rejsebeskrivelser. Du kan lave flotte optagelser 
af motiver i bevægelse og tilføje et strejf 
af filmmagi ved hjælp af den brede vifte af 
videoindstillinger.

STILFULDT, KOMPAKT NIKON 1-KAMERA 
Hverdagens små, robuste og minimale 
Nikon 1-kameraer udmærker sig ved et smukt og 
stilfuldt design.  Der er en model til alle, uanset 
om man ønsker de nemme betjeningsfunktioner 
med S-serien eller den optimale kreative frihed 
med J-serien.

HVERDAGEN



20,8 MP 
Læg afstand til smartphone-fotograferne med 
fascinerende 20,8-megapixel-billeder. Med sin 
store CMOS-sensor og 1 NIKKOR-objektiver 
hjælper Nikon 1 J5 dig med at føre dine kreative 
ideer ud i livet.

UNDERSTØTTELSE AF WI-FI OG NFC2 
Du kan nemt dele hvert eneste fantastiske 
billede. Nikon 1 J5 gør det hurtigere end 
nogensinde før at uploade billeder i høj kvalitet 
via din smart-enhed.

Bryd med dagligdagen med Nikon 1 J5. Takket være sensoren i 
CX-format, som er fire gange større end den sensor, der bruges i de 
fleste kompakte kameraer, og optagehastigheder, der er hurtigere 
end et DSLR, slår det ekstremt lette Nikon 1 J5 kompaktkameraer og 
smartphones med flere længder.1 Det er det perfekte kamera til dig, 
der gerne vil udforske rigtig fotografering, men ikke ønsker at give 
afkald på bærbarhed og betjening via berøringsskærm.

1. Den sensor på 1” i CX-format, som bruges i Nikon 1 J5, er cirka fire gange større end den type sensor på 1/2,3”,  
som de fleste kompaktkameraer er udstyret med.

2. Det eneste, man skal gøre for at kunne bruge Wi-Fi-funktionen, er at downloade programmet Wireless Mobile Utility 
til din smart-enhed. Dette program, som er kompatibelt med iOS™- og Android™-smart-enheder, kan downloades 
gratis fra Google Play™ og Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube og andre mærker er registrerede 
varemærker tilhørende Google Inc.

Farver

HVERDAGEN |            J5 

I AM  FREEDOM OF SPEED

http://www.nikon.dk/da_DK/product/digital-cameras/nikon-1/everyday/nikon-1-j5


SMUKT KAMERA
Med det smarte Nikon 1 S2 går elegant, kompakt 
design og enkel betjening op i en højere enhed. 
Det er en sand fornøjelse at eje, og det er et 
kamera, du aldrig ønsker at efterlade hjemme.

ENKEL BETJENING
Opnå fantastiske resultater så nemt som 
ingenting. Med Nikon 1 S2 kan du tage smukke, 
detaljerede billeder og optage perfekte  
HD-videoer med et enkelt tryk på en knap.  

Med det smarte Nikon 1 S2 kan du være sikker på at få 
beundrende blikke overalt. Dette hurtige, kompakte og 
brugervenlige systemkamera er lige så flot som de imponerende 
billeder og HD-videoer, det giver garanti for. Træt af slørede 
smartphonebilleder? Vil du gerne tage bedre og mere spændende 
fotos, giver dette Nikon 1-kamera dig friheden til at opsøge alt det 
sjove, uanset hvor du befinder dig.

Farver

HVERDAGEN |            S2

I AM  FAST AND STYLISH

http://www.nikon.dk/da_DK/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-s2


V3
 Tilslut, del, og skab
 Vippeskærm med 
berøringsbetjening

LYNHURTIG BILLEDHASTIGHED
Dine optagehastigheder i RAW-format er endnu 
hurtigere end et med DSLR-kamera, så du altid 
er sikret perfekt timing. Tag billeder med op til 
20 bps med kontinuerlig AF eller op til 60 bps 
med fokus låst på det første billede.

VIDEOER I PROFESSIONEL KVALITET 
Lav perfekte optagelser med funktionen Følg 
motiv, og tag billeder i fuld opløsning, mens 
du optager video. Opnå en dramatisk virkning 
ved at optage HD-videoer i slowmotion med en 
hastighed på 120 bps, eller skab det perfekte 
drama med kreative videoindstillinger. 

MULIGHED FOR SYSTEMUDVIDELSE
Udvid dit system med ekstraudstyr i form af 
Nikon 1-tilbehør såsom et robust håndgreb og 
en elektronisk søger. FT1-fatningsadapteren 
giver mulighed for brug af NIKKOR DSLR-
objektiver.

ERGONOMI
Lynhurtig, professionel betjening i enhver 
situation. Nikon 1's ergonomisk korrekte design 
gør det muligt at finindstille og optage, uden at 
du behøver at fjerne blikket fra motivet.

Nikon 1-kameraerne med top-ydelse overlader intet til tilfældighederne 
i kraft af fremragende billedkvalitet, imponerende høj hastighed 
ved kontinuerlig optagelse (endnu hurtigere end DSLR-kameraer) 
og ergonomisk Nikon 1-design. Disse kompakte, højtydende 
systemkameraer og det store udvalg af Nikon 1-tilbehør i høj kvalitet 
giver dig ganske enkelt endnu større lyst til at fotografere.

TOP-YDELSE



Farve

Stil skarpt på begivenhederne med Nikon 1 V3. Nikons 
banebrydende hybrid AF-system indfanger bevægelser med  
lynets hast, og CMOS-billedsensoren på 18,4 megapixels med 
ISO 160-12.800 sikrer smukke, detaljerige resultater under alle 
lysforhold. Nikon 1 V3 er et meget handy kamera, der er perfekt 
både som opgradering og kamera nummer to, og det er den 
ideelle løsning for seriøse fotografer, der gerne vil have helt frie 
udfoldelsesmuligheder.

TILSLUT, DEL, OG SKAB
Indbygget Wi-Fi gør det nemt at nå længere 
med dine billeder via en smart-enhed.2  Du kan 
hurtigt og nemt dele dine Nikon 1-billeder i høj 
kvalitet eller dykke ned i en spændende verden 
med apps til kreativ billedbehandling via din 
smart-enhed.

VIPPESKÆRM MED 
BERØRINGSBETJENING

Vippeskærmen med berøringsbetjening reagerer 
omgående og giver dig adgang til de vigtigste 
optagefunktioner lige der, hvor du har brug for 
dem. Tryk på berøringsskærmen for at fokusere, 
optage og justere de vigtigste indstillinger. Vip 
skærmen op eller ned for at tage billeder fra 
kreative vinkler.2. For at kunne bruge den indbyggede Wi-Fi-funktion skal du downloade det gratis program Wireless Mobile Utility 

til din smartphone eller tablet. Programmet er kompatibelt med iOS™- og Android™-smart-enheder og kan 
hentes gratis fra Google Play™ og Apple App Store™.  Android, Google, Google Play, YouTube og andre mærker er 
registrerede varemærker tilhørende Google Inc.

TOP-YDELSE |            V3

I AM  THE MASTER OF SPEED

http://www.nikon.dk/da_DK/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-v3


AW1

HASTIGHED
Takket være kontinuerlige optagehastigheder 
på op til 60 bps med fast fokus og 15 bps med 
autofokus kan du optage helt uden forsinkelse, 
indfange bevægelser med lynets hast og få alle 
detaljer med.3 

SOM SKABT TIL EVENTYR
Vandtæt (ned til 15 meter)4, stødsikkert (fra en 
højde på op til to meter)5, frostsikkert (ned til 
-10 °C) og støvtæt – et Nikon 1-kamera i serien 
"Eventyr" er som skabt til eventyrlige optagelser.

ACTIONMÆTTEDE VIDEOER 
Optag videoer i fuld HD under vand, i bidende 
frost og lige der, hvor det hele sker. Fasedetekteret 
AF og bløde, lydløse autofokusovergange giver 
optagelser med et naturligt udseende og en 
fantastisk lyd, og der er mulighed for at tage 
billeder i fuld opløsning under optagelsen.

Et vandtæt, stødsikkert og frostsikkert Nikon 1-kamera beregnet til eventyr er 
ideelt, når eventyrlige oplevelser skal foreviges. Dette kompakte kamera med 
et robust design så smukt, at det tiltrækker sig opmærksomhed overalt, er det 
perfekte handy system, når du vil ud på de store udfordringer. Hvad enten du 
søger oceanets dyb eller poolens lave vand, går du med garanti aldrig glip af 
de uforglemmelige øjeblikke.

 Registrer dine eventyr
 Bevægelsesstyring

3. Baseret på Nikons test kan Nikon 1 AW1 tage op til 20 billeder i fuld størrelse med en hastighed på 
ca. 60 bps, når AF-S er valgt som fokusindstilling, og fokus og eksponering er fast for det første billede. 
Når automatisk fokus-tracking er aktiveret, kan du tage op til 22 billeder med en hastighed på ca. 15 bps.

4.  Ved interne test er der blevet påvist vandtæthed i JIS/IEC-beskyttelsesklasse 8 (IPX8).
5. Ifølge interne test i henhold til stødstandarden MIL-STD-810F, metode 516.5. Kamerahusets 

stødbestandighed gælder ikke pop op-flashen.

EVENTYR



REGISTRER DINE EVENTYR
Takket være understøttelse af GPS og GLONASS 
kan du gemme din nøjagtige lokation i 
billeddata (EXIF).6 Med den dobbelte funktion 
til højde-/dybdemåling kan du registrere højde 
og dybde samt tjekke din position med det 
elektroniske kompas.7 

BEVÆGELSESSTYRING
Denne funktion gør det lettere at tage 
billeder end nogensinde før, selv når man har 
handsker på. Du skal bare holde knappen til 
bevægelsesstyring nede og vippe kameraet 
for at justere indstillinger eller gennemse dine 
optagelser.

Vi præsenterer det lynhurtige, vandtætte, stødsikre og 
frostsikre Nikon 1 AW1 – et kamera, som altid er på højde med 
begivenhederne, uanset hvad det udsættes for. Hvad enten du 
befinder dig på skipisten, på en eventyrlig safari eller er på vej ud i 
byens natteliv, så er dette robuste og smukke systemkamera parat 
til at følge dig på dine trendy eventyr.

Farver

6. Retningsoplysninger registreres som EXIF-data og kun ved brug af zoomobjektivet 1 NIKKOR AW 11–27.5mm 
f/3.5–5.6 eller vidvinkelobjektivet 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8. 

7. Dobbeltfunktionen med højde-/dybdemåler og kompas giver omtrentlige målinger og oplysninger. Funktionen bør 
ikke bruges til præcis bestemmelse af målinger eller lokationer.

EVENTYR |            AW1

I AM  STRONG AND IRRESISTIBLE

http://www.nikon.dk/da_DK/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-aw1


 TELEFOTO
Zoom ind på begivenhederne med et 1 NIKKOR-
telezoomobjektiv. Disse kompakte og kraftfulde 
universalobjektiver dækker alt lige fra fjerne motiver til 
knivskarpe nærbilleder, og de er ideelle til håndholdte 
optagelser.

 VIDVINKEL 
Et 1 NIKKOR-vidvinkelobjektiv giver dig det perfekte 
perspektiv på tingene. Tag billeder af storslåede 
bjergkæder eller bylandskaber, tag et portrætbillede af 
hele familien, eller fokuser på en enkelt person.

 POWERZOOM
Et 1 NIKKOR PD-ZOOM-objektiv er perfekt til at indfange 
motiver i bevægelse. Nikons teknologi med powerdrevet 
zoom gør det muligt at zoome ind hurtigt og jævnt, 
hvilket især er en fordel, når man skal optage video eller 
indfange motiver i hurtig bevægelse. 

 NORMAL
Vælg et alsidigt normalzoom-objektiv til landskaber og 
motiver i bevægelse samt portrætbilleder. Der er ikke 
tid til at skifte objektiv, når livets flygtige øjeblikke skal 
indfanges, og med denne type objektiv er du altid klar til 
at tage knivskarpe billeder med det samme.

OBJEKTIVER

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



Tag inspirerende landskabsbilleder, smukke portrætbilleder eller 
gruppebilleder af venner eller hele den store familie, uden at nogen 
bliver "skåret af". Hvad enten du vil skabe en følelse af rumlighed 
på portrætbilleder, der tages inden døre, eller eksperimentere med 
vidvinkeloptagelser, er et 1 NIKKOR-vidvinkelobjektiv det helt rigtige valg.

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



Få det hele med, uden at det går ud over skarpheden, med dette 
slanke 10 mm-vidvinkelobjektiv (svarende til 27 mm i 35 mm-format). 
Du kan tage portrætbilleder med smuk baggrund og bruge den store 
blændeåbning på f/2,8 til at få motivet til at træde frem fra baggrunden. 
Den støjsvage autofokus er en stor fordel, når man optager video. 

VIDVINKEL | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Med dette vandtætte, stødsikre og frostsikre 1 NIKKOR AW-
vidvinkelobjektiv kan du tage storslåede billeder overalt. Den hurtige 
maksimumblænde på f/2,8 er ensbetydende med knivskarpe billeder 
af motiver i svagt lys, hvilket især er praktisk ved optagelser i mørke 
undervandsmiljøer.

VIDVINKEL | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Vær i begivenhedernes centrum. Dette ultravidvinkelobjektiv med zoom er 
fantastisk til at komme tæt på dine motiver takket være brændvidden på 
6,7-13 mm (ca. 18-35 mm ækvivalent i 35 mm-format).

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

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


Med et normalt 1 NIKKOR-objektiv kan du være sikker på 
at tage flotte billeder af de mange spændende motiver i 
hverdagen – og af de helt særlige øjeblikke, der opstår ud 
af det blå. Et normalt zoomobjektiv gør det muligt at tage 
smukke gruppebilleder, imponerende landskabsbilleder og 
fantastiske videoer fra stort set enhver vinkel.

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



Dette powerdrevne zoomobjektiv giver dig friheden til at fokusere på det, 
der fanger dit blik. Zoomområdet på 10-30 mm (svarende til 27-81 mm 
i 35 mm-format) gør det muligt at komponere vidvinkeloptagelser eller 
zoome ind på det, der sker i det fjerne. 

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

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


Vær altid klar, selvom muligheden for at tage det perfekte billede 
eller optage den perfekte video kommer ud af det blå. Dette objektiv 
fanger alt lige fra en spontan eftermiddagstur i parken til et overdådigt 
middagsselskab med en brændvidde på 11-27,5 mm (30-74 mm 
ækvivalent i 35 mm-format).

NORMAL | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Brug dette kompakte, lysstærke objektiv til at tage flotte billeder under 
dårlige lysforhold, selv ved lav ISO-følsomhed, og til portrætbilleder med 
smuk bokeh. Objektivet har en brændvidde på 18,5 mm (svarende til 
50 mm i 35 mm-format) og hurtig maksimumblænde på f/1,8.

NORMAL | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


Med dette robuste, vandtætte, stødsikre og frostsikre zoomobjektiv kan du 
altid tage fremragende billeder og optage flotte videoer, både til lands og under 
vand. Zoomområdet på 11-27,5 mm (svarende til 30-74 mm i 35 mm-format) gør 
det muligt at gå fra flatterende portrætter til storslåede landskabsmotiver på et 
øjeblik, og den brede zoomring gør det let at zoome, selv med handsker på.

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

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


Uanset om du vil tage billeder af landskaber eller dyreliv, 
gruppebilleder, portrætter eller ekstreme nærbilleder, har 
du med et 1 NIKKOR-telezoomobjektiv altid det perfekte 
værktøj til at indfange øjeblikket. Kombinationen af disse 
kompakte præcisionsobjektiver og et Nikon 1-kamera giver 
dig mulighed for at tage håndholdte telefotobilleder overalt.

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



Med dette særlige portrætobjektiv kan du tage fantastisk flotte billeder. 
Dette lysstærke mediumteleobjektiv, som har en brændvidde på 32 mm 
(svarende til ca. 85 mm i 35 mm-format) og lynhurtig maksimumblænde 
på f/1,2, får altid det bedste frem i motivet.

TELEFOTO | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.dk/da_DK/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Dette handy objektiv med telezoom og en alsidig brændvidde på  
30-110 mm (81-297 mm ækvivalent i 35 mm-format) er perfekt til en 
bytur. Kom nemt tæt på fjerne motiver, eller brug det til at fokusere på  
en persons ansigt, når du tager portrætter. 

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

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


Optag, hvad du har lyst til, med dette objektiv med 10x zoom, der kan klare 
alt. Den alsidige brændvidde på 10-100 mm (svarende til 27-270 mm i 35 mm-
format) er som at have adskillige objektiver i ét objektiv, og Nikons system til 
vibrationsreduktion (VR) sikrer knivskarpe stillbilleder og videoer.

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

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


Brændvidden, der rækker helt op til fantastiske 300 mm (svarende til 
810 mm i 35 mm-format), gør dette fantastiske kompakte objektiv 
ideelt til billeder af sportsbegivenheder, dyreliv og landskaber eller 
dramatiske nærbilleder af fjerne motiver under videooptagelse.

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

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


Med et 1 NIKKOR PD-ZOOM-objektiv får du silkebløde 
zoomeffekter og lydløs ydelse, når du har brug for 
det. Objektivet er perfekt både til actionmotiver og 
optagelse af video. Vibrationsreduktion (VR) sikrer 
knivskarpe billeder uden slør, og begge objektiver har 
en sammentrækkelig objektivmekanisme, der gør det 
nemt at have dem med overalt.1 NIKKOR 

VR 10–30MM 
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

POWERZOOM



Dette powerdrevne zoomobjektiv giver dig friheden til at fokusere på det, 
der fanger dit blik. Zoomområdet på 10-30 mm (svarende til 27-81 mm 
i 35 mm-format) gør det muligt at komponere vidvinkeloptagelser eller 
zoome ind på det, der sker i det fjerne. 

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

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


Optag biograffilmlignende scener med dette objektiv, der er ideelt til optagelse 
af video. Zoomområdet på 10-100 mm (svarende til 27-270 mm i 35 mm-format) 
indfanger billeder med suveræn klarhed, og den powerdrevne zoom giver dig 
mulighed for at zoome hurtigt – eller langsomt – for at opnå en dramatisk virkning. 

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

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


Få det optimale ud af dine optagelser med Nikon 1-systemtilbehør. Det 
skræddersyede tilbehør til Nikon 1-serien er designet til at fungere problemfrit 
sammen med kameraet og klæder dig på til en hver situation. Og hvis du også 
har et Nikon DSLR-kamera, er FT1-fatningsadapteren et uundværligt stykke 
tilbehør, som giver dig mulighed for at bruge dine NIKKOR DX- eller  
FX-objektiver på ethvert Nikon 1-kamera. 

TILBEHØR

GPS-ENHED 
GP-N100

HÅNDGREB
GR-N6000

SPEEDLIGHT 
SB-N7

STEREOMIKROFON 
ME-1

INFRARØD FJERNBETJENING 
ML-L3

TASKESÆT TIL KAMERAHUS
CB-N2220SA

ELEKTRONISK SØGER
DF-N1000

HÅNDGREB
GR-N1010

VANDTÆT HUS
WP-N3

LED-LAMPE 
LD-1000

HÅNDREM
AH-N1000
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