
I AM  YOUR NIKON 1 FINDER



Jatkuvasti kasvava Nikon 1 -järjestelmäkameroiden valikoima sisältää malleja, joiden avulla ikuistat elämäsi 
vauhdikkaimmatkin hetket. Kun käytössäsi on jokin näistä pienistä, nopeista ja tehokkaista, vaihdettavalla objektiivilla 
varustetuista kameroista, olet aina askelen tapahtumien edellä.

Huippunopeutta, upeaa kuvanlaatua ja innovatiivisia ominaisuuksia sekä äärimmäistä helppokäyttöisyyttä tarjoava 
Nikon 1  on täydellisesti tasapainoitettu kokonaisuus helposti mukana kulkevaa tehoa ja tarkkuutta. Saat otettua kuvia, 
joista et ole ikinä unelmoinutkaan. 

Liikkeen kuvaaminen on hetkeen sisältyvien ihmeiden tarkastelemista. Nopeuden vangitseminen ja lopputuloksen 
odottamattomuus ovat osa liikekuvauksen viehätystä. Jos ryhdyt videokuvaajaksi, voit eläytyä huimiin seikkailuihisi 
aina uudelleen katsomalla kuvaamiasi HD-videoita. Luovia toimintoja käyttämällä voit lisätä otoksiisi taiteellisen 
loppusilauksen.

Edistyksellinen 1 NIKKOR -optiikka helpottaa objektiivien ja perspektiivien vaihtoa. Kuvaa maailmasi aivan uudesta 
kulmasta! Nikon 1 -järjestelmä on sekä joustava että nopea: lisävarusteiden avulla voit laajentaa kuvausmahdollisuuksiasi 
entisestään, ja FT1-bajonettisovitin mahdollistaa DSLR-kameroihin tarkoitettujen NIKKOR-objektiivien käytön.

I AM  THE SPEED OF LIFE



VALITSE LUOKKA

 PERFORMANCE
Hallitse vauhdikkaat tilanteet tehokkaan 

Nikon 1 Performance -kameran avulla. Erittäin 

nopeat toiminnot, edistykselliset ominaisuudet ja 

1 NIKKOR -objektiivien erinomainen optiikka tekevät 

näistä järjestelmäkameroista luovan käyttäjän 

korvaamattomia työkaluja. Nikon 1 Performance on 

loistava valinta ensimmäiseksi kameraksi tai DSLR-

kameran täydentäjäksi.

V3

 ADVENTURE
Elämässä ei ole toistopainiketta. Tarvitset kameran, 

joka pysyy tilanteen tasalla. Vesitiiviin sekä 

iskun- ja pakkasenkestävän Nikon 1 Adventure 

-järjestelmäkameran avulla vangitset tarkasti nekin 

hetket, jolloin et voi uskoa silmiäsi. Tämä erittäin 

nopea, kestävä ja muotoilultaan minimalistinen malli 

on tyylitietoisen käyttäjän työkalu laadukkaaseen  

valo- ja videokuvaukseen lähes kaikissa olosuhteissa.

AW1

 EVERYDAY
Nosta kuvanlaatu uudelle tasolle ja usko muistosi 

kameralle, johon voit luottaa. Nopeat, kompaktit ja 

tyylikkäät Nikon 1 Everyday -peruskamerat lisäävät 

täydellisten otostesi määrää. Nämä kätevästi mukana 

kulkevat järjestelmäkamerat sopivat käyttäjille, 

jotka eivät anna elämän virrata ohitseen. Vangitse 

vauhdikkaatkin hetket hämmästyttävällä tarkkuudella!

J5 S2

KAMERAT



S2

Tilaisuuden tullen Nikon 1 Everyday jättää varjoonsa sekä 
älypuhelimet että tähtää ja laukaise -tyyppiset peruskamerat. 
J-sarjan mallit ovat ihanteellisia valintoja aktiivisille ja luoville 
valokuvaajille, jotka eivät tyydy peruskuvaukseen. S-sarjan malleilla 
vasta-alkajatkin tallentavat ohikiitävät hetket vakuuttavasti.

J5

 20,8 MP 
 Wi-Fi- ja NFC-toiminnot

 upea kamera
 helppo käyttää

PIKAKUVAUS 
Ota jatkuvalla automaattitarkennuksella 
teräviä kuvia nopeasta toiminnasta. 20 kuvan 
sekuntinopeudella onnistut selvittämään, 
mitä tapahtuu silmänräpäyksen aikana! 
Nikon 1 Everyday -kamerat ovat nopeampia 
kuin DSLR-kamerat, ja niillä tallennat toiminnan 
nopeammin kuin uskotkaan.

REAALIAIKAINEN KUVANHALLINTA
Nikon 1 -kameralla voit parantaa kuvia jo ennen 
niiden ottamista käyttämällä kuvan vieressä 
olevia säätimiä. Pysäytä liike, säädä valaistusta 
tai sumenna tausta – onnistuminen joka 
otoksella on helppoa!

VIDEOIDEN TAIKAA 
Olipa kyse Full HD -videoista tai värikkäistä 
matkakertomuksista, Nikon 1 on täydellinen 
kumppanisi videon tekemisessä. Kuvaa 
saumattomia toimintavideoita ja pidä hauskaa 
kokeilemalla erilaisia videokuvaustiloja. Ripaus 
videoiden taikaa omiin otoksiisi!

TYYLIKÄS NIKON 1 AINA MUKANASI
Pienet, kestävät ja pelkistetyt Nikon 1 Everyday 
-kamerat edustavat tyylikästä valokuvausta.  
Kaipasitpa S-sarjan kuvauksen vaivattomuutta 
tai J-sarjan luovaa vapautta, löydät niistä 
varmasti itsellesi sopivan mallin.

EVERYDAY



20,8 MP 
Erotu älypuhelinkuvaajista upeilla 20,8 
megapikselin kuvilla. Suuren CMOS-kennonsa ja 
vaihdettavien 1 NIKKOR -objektiivien ansiosta 
Nikon 1 J5 saa sinut hyödyntämään luovia 
ideoitasi täysipainoisesti.

WI-FI- JA NFC-TOIMINNOT2 
Jaa jokainen upea kuva helposti. Nikon 1 J5 
-kameralla lataat laadukkaat valokuvat nopeasti 
älylaitteeseesi.

Nikon 1 J5 on kaikkea muuta kuin tavanomainen. CX-
koon kuvakenno on neljä kertaa suurempi kuin useimmissa 
kompaktikameroissa ja kuvausnopeus on parempi kuin DSLR-
kameroissa, joten erittäin helposti mukana kulkeva Nikon 1 J5 
jättää kompaktikamerat ja älypuhelimet kauas taakse.1 Tässä 
on mahdollisuutesi siirtyä vakavan valokuvauksen pariin 
kannettavuudesta tai kosketusnäytön käytöstä tinkimättä.

1. Nikon 1 J5:ssä käytetty 1 tuuman CX-koon kenno on noin neljä kertaa suurempi kuin useimmissa 
kompaktikameroissa käytetyt 1/2,3 tuuman kennot.

2. Jos haluat käyttää Wi-Fi-toimintoa, lataa Wireless Mobile Utility -sovellus älylaitteeseesi. iOS™- ja Android™-
älylaitteiden kanssa yhteensopivan sovelluksen voit ladata maksuttomasti Google Play™- ja Applen App Store™ 
-kaupoista. Android, Google, Google Play, YouTube ja muut merkit ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Värit

EVERYDAY |            J5 

I AM  FREEDOM OF SPEED

http://www.nikon.fi/fi_FI/product/digital-cameras/nikon-1/everyday/nikon-1-j5


UPEA KAMERA
Virtaviivaisessa ja pelkistetyssä Nikon 1 S2 
-mallissa yhdistyvät tinkimätön suunnittelu ja 
helppokäyttöisyys. Se on iloa tuottava kamera, 
jonka haluat varmasti ottaa kaikkialle mukaan.

HELPPO KÄYTTÄÄ
Hieno lopputulos ilman stressiä. Nikon 1 S2:n 
avulla tallennat yksityiskohtaiset valokuvat ja 
virheettömät HD-videot yhdellä painikkeen 
painalluksella.  

Nikon 1 S2 tekee vaikutuksen. Tämä nopea, kätevästi mukana 
kulkeva ja helppokäyttöinen järjestelmäkamera näyttää yhtä 
vakuuttavalta kuin sillä otetut valokuvat ja HD-videot. Oletko 
kyllästynyt älypuhelimien epätarkkoihin otoksiin? Nikon 1:n avulla 
otat entistä parempia ja jännittävämpiä kuvia päiväsi  
hauskimmista hetkistä.

Värit

EVERYDAY |            S2

I AM  FAST AND STYLISH

http://www.nikon.fi/fi_FI/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-s2


V3
 Muodosta yhteys,  
jaa ja luo lisää

 Kosketa ja kallista

SALAMANNOPEA
Täydellinen ajoitus! RAW-muodossa 
tallennettavien kuvien kuvausnopeus on parempi 
kuin DSLR-kameroissa. Voit ottaa jopa 20 kuvaa 
sekunnissa jatkuvalla automaattitarkennuksella 
tai 60 kuvaa niin, että tarkennus määritetään 
ensimmäisen kuvan perusteella.

LAADUKKAAT VIDEOT 
Tallenna videoita käyttäen tarkkaa kohteen 
seurantaa ja ota täyden tarkkuuden kuvia 
videoita kuvatessa. Saat aikaan dramaattisia 
vaikutelmia, kun kuvaat hidastettuja  
HD-videoita 120 kuvan sekuntinopeudella. 
Luovien videokuvaustilojen avulla hallitset 
tunnelman muutoksia. 

LAAJENNETTAVA JÄRJESTELMÄ
Laajenna järjestelmääsi Nikon 1:n valinnaisilla 
lisävarusteilla, joihin kuuluvat muun muassa 
tukeva kahva ja elektroninen etsin. Käytä  
DSLR-kameroihin tarkoitettuja NIKKOR-
objektiiveja FT1-bajonettisovittimen kanssa.

ERGONOMIA
Nauti nopeasta ja ammattitaitoisesta hallinnasta 
joka tilanteessa. Ergonomisen Nikon 1:n avulla 
voit hienosäätää asetuksia ja kuvata irrottamatta 
katsettasi kohteesta.

Älä jätä mitään sattuman varaan. Nikon 1 Performance -mallin 
ominaisuuksiin kuuluvat erinomainen kuvanlaatu, jopa DSLR-kamerat 
päihittävä sarjakuvausnopeus ja edistyksellinen ergonomia. Kun 
lisäksi täydennät Nikon 1 -järjestelmäkameraa tarkkuutta tehostavilla 
lisävarusteilla, tuloksena on ratkaisu, jonka ansiosta rakastut 
valokuvaukseen.

PERFORMANCE



Väri

Pureudu liikkeen elementteihin Nikon 1 V3:n avulla. Nikonin rajoja 
rikkova hybridityyppinen automaattitarkennusjärjestelmä vangitsee 
liikkeen sekunnin murto-osassa, ja ISO-herkkyys 160–12 800 
sekä 18,4 megapikselin CMOS-kenno takaavat yksityiskohtaisen 
lopputuloksen kaikissa valaistuksissa. Nikon 1 V3 sopii sekä entisen 
järjestelmän nostamiseksi uudelle tasolle että kakkoskameraksi. 
Tämä malli on suunnattu valokuvauksen vakaville harrastajille, 
jotka haluavat kameralta täydellistä luovaa vapautta ja keveyttä.

MUODOSTA YHTEYS, JAA JA LUO LISÄÄ
Yhdysrakenteinen Wi-Fi-yhteys mahdollistaa 
kuvien lähettämisen älylaitteeseen 
jatkokäsittelyä varten.2. Jaa Nikon 1 -kuvasi 
nopeasti ja helposti tai kokeile erilaisten 
valokuvasovellusten luovia mahdollisuuksia.

KOSKETA JA KALLISTA
Herkässä kallistettavassa kosketusnäytössä 
tärkeimmät kuvaustoiminnot ovat aina kätevästi 
käytettävissä. Näyttöä napauttamalla tarkennat, 
kuvaat ja säädät keskeisiä asetuksia. Voit kokeilla 
kuvaamista luovista kulmista kallistamalla 
näyttöä.

2. Jos haluat käyttää yhdysrakenteista Wi-Fi-yhteyttä, lataa maksuton Wireless Mobile Utility -apuohjelma 
älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen. Voit ladata iOS™- ja Android™-älylaitteiden kanssa yhteensopivan 
apuohjelman maksutta Google Play™ -palvelusta tai Applen App Store™ -palvelusta.  Android, Google, Google 
Play, YouTube ja muut merkit ovat Google Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PERFORMANCE |            V3

I AM  THE MASTER OF SPEED

http://www.nikon.fi/fi_FI/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-v3


AW1

NOPEUS
Tallenna tilanne ilman viivettä ja vangitse 
liike sekunnin murto-osassa. Kun 
sarjakuvausnopeus on 60 kuvaa/s tai 15 kuvaa/
s automaattitarkennuksella, toiminnan mikään 
vaihe ei livahda ohitsesi.3.

SEIKKAILUNKESTÄVÄ
Vedenpitävä (15 metrin syvyyteen)4., 
iskunkestävä (enintään 2 metrin korkeudesta 
pudotettuna)5, pakkasenkestävä (−10 °C:seen 
saakka) ja pölytiivis Nikon 1 Adventure on valmis 
vauhdikkaimpiinkin seikkailuihin.

VIDEOT 
Nikon 1 AW1 -kameralla voit kuvata 
Full HD -videoita veden alla ja pakkasessa – 
siellä, missä tapahtuu. Vaiheen havaitseva 
automaattitarkennus sekä sulavat ja äänettömät 
automaattitarkennuksen siirtymät saavat videot 
näyttämään luonnollisilta ja kuulostamaan 
upeilta. Kuvatessasi videota voit samalla ottaa 
täyden tarkkuuden valokuvia.

Kun seikkailut kutsuvat, vesitiivis sekä iskun- ja pakkasenkestävä Nikon 1 
Adventure ottaa haasteen vastaan. Tämä kompakti, nopea ja kestävä kamera 
kerää katseita kaikkialla. Täydellinen ja kätevästi mukaan otettava ratkaisu 
käyttäjille, jotka eivät tyydy vähään. Olipa kyseessä elämäsi seikkailu tai 
arkipäivän tapahtuma, älä ohita hetkeä, jota et halua unohtaa.

 Seuraa reittiäsi
 Liikeohjaus

3. Nikonin suoritustasoa mittaavien testien perusteella Nikon 1 AW1 -kameralla voidaan kuvata jopa 
20 täysikokoista kuvaa noin 60 kuvan sekuntinopeudella, kun tarkennustilaksi on asetettu AF-S. 
Tarkennus ja valotus määritetään ensimmäisen kuvan perusteella. Jos automaattitarkennuksen seuranta 
on käytössä, voit kuvata jopa 22 kuvaa noin 15 kuvan sekuntinopeudella.

4.  JIS/IEC-suojausluokan 8 (IPX8) mukainen vesitiiviys yhtiön omien testien mukaan.
5. MIL-STD-810F Method 516.5: Shock –standardin mukainen iskunkestävyys yhtiön omien testien mukaan. 

Kameran rungon iskunkestävyys ei koske esiin ponnahtavaa salamaa.

ADVENTURE



SEURAA REITTIÄSI
GPS- ja GLONASS-tuen avulla voit tallentaa 
tarkan kuvauspaikan kuvatietoihin (EXIF-
tietoihin).6 Mittaa korkeus- ja syvyyslukemat 
kaksitoimisen korkeus-/syvyysmittarin avulla ja 
tarkista sijaintisi sähköisestä kompassista.7 

LIIKEOHJAUS
Koe kuvaamismukavuuden uusi ulottuvuus jopa 
käsineet kädessä. Pidät vain liikeohjauspainiketta 
painettuna ja kallistat kameraa, niin voit säätää 
asetuksia ja tarkastella ottamiasi kuvia.

Kamera, joka ei sisällä kompromisseja. Veden-, iskun- ja 
pakkasenkestävä Nikon 1 AW1 säilyttää uskomattoman 
nopeutensa kaikissa elämäsi tilanteissa. Olitpa laskettelurinteessä, 
safarilla tai lähdössä tutustumaan kaupungin yöelämään, tämä 
kestävä ja tyylikäs järjestelmäkamera on aina palveluksessasi.

Värit

6. Sijaintitiedot tallennetaan EXIF-tietoihin. Toiminto on käytettävissä vain käytettäessä 1 NIKKOR AW 11–27.5mm 
f/3.5–5.6 -zoomobjektiivia tai 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 -laajakulmaobjektiivia. 

7. Kaksitoimisen korkeus-/syvyysmittarin ja kompassin antamat mitat ja tiedot ovat likimääräisiä. Niitä ei tule käyttää 
tarkkoihin mittauksiin tai sijainnin määrityksiin.

ADVENTURE |            AW1

I AM  STRONG AND IRRESISTIBLE

http://www.nikon.fi/fi_FI/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-aw1


 TELEKUVAUS 
Tarkenna tapahtumien ytimeen 1 NIKKOR 

-telezoomobjektiivien avulla. Nämä monitoimiset 

objektiivit tarkentavat sekä kaukaisiin että hyvin lähellä 

oleviin kohteisiin. Lisäksi niitä on miellyttävä käyttää 

käsivaralla.

 LAAJAKULMA 
Katso maailmaa uudesta perspektiivistä ja 

rajaa vaikutelmasi täydelliseksi 1 NIKKOR 

-laajakulmaobjektiivien avulla. Voit mahduttaa samaan 

kuvaan kokonaisen vuorijonon, kaupungin yllä 

kaartuvan taivaan tai suurperheen. Voit myös keskittyä 

yhteen kohteeseen.

 SÄHKÖINEN ZOOM
Tarkenna liikkuviin kohteisiin tehokkaasti 1 NIKKOR 

PD -zoomobjektiivien avulla. Nikonin sähköinen 

zoom lähentää kohteen nopeasti ja sulavasti. 

Tästä on erityistä hyötyä kuvattaessa toimintaa tai 

tallennettaessa videoita. 

 NORMAALI
Normaalien zoomobjektiivien avulla tallennat niin 

maisemat, toimintakohtaukset kuin muotokuvatkin. 

Odottamattomissa tilanteissa ei ole aikaa objektiivin 

vaihtoon. Nappaa tarkka kuva saman tien!

OBJEKTIIVIT

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



Luo vaikuttavia maisemakuvia, imartelevia muotokuvia tai kuvaa 
koko ystäväpiiri jättämättä ketään ulkopuolelle. 1 NIKKOR 
-laajakulmaobjektiivien avulla saat näyttäviä lopputuloksia, olipa 
aikomuksenasi lisätä avaruuden tuntua sisällä otettuihin muotokuviin tai 
leikitellä laajakulmanäkymillä.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

LAAJAKULMA



Tällä ohuella laajakulmaobjektiivilla, jossa on 10 mm:n polttoväli 
(vastaava polttoväli 35 mm:n kamerassa: 27 mm), saat aikaan tarkkoja 
laajakulmaotoksia. Luo muotokuvia, joissa on utuinen tausta, tai nosta 
keskeinen aiheesi esiin käyttämällä suurta aukkoa f/2.8. Lähes äänetön 
automaattitarkennus on iso ilo monessa kuvaustilanteessa. 

LAAJAKULMA | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Tämän iskun- ja pakkasenkestävän, vesitiiviin 1 NIKKOR AW 
-laajakulmaobjektiivin avulla tallennat seikkailusi paikasta riippumatta. 
Suuren valovoiman (f/2.8.) ansiosta tarkkoja kuvia saa heikossakin 
valaistuksessa, mikä on erityisen hyödyllistä kuvattaessa veden alla.

LAAJAKULMA | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Tunnet olevasi toiminnan keskipisteessä. Tämän erittäin laajakulmaisen 
zoom-objektiivin, jonka polttovälialue on 6.7-13. mm (vastaava polttovälialue 
35 mm:n kamerassa noin 18–35 mm), avulla pääset lähelle kohteitasi.

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

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


1 NIKKOR -normaaliobjektiivien avulla nappaat loistavat 
kuvat arkipäivän näkymistä myös silloin, kun tilaisuus syntyy 
yllättäen. Voit kuvata eloisia ryhmäkuvia, mahtavia maisemia 
ja vaikuttavia videoita käytännössä kaikista kulmista.

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

NORMAALI



Tämän ohuen sähköisen zoomobjektiivin avulla tallennat kaiken, mikä 
herättää huomiosi. 10–30 mm:n zoomausalueen (vastaavuus 35 mm:n 
kamerassa: 27–81 mm) ansiosta kuvakulmia voi käyttää monipuolisesti ja 
tarkennus kaukana tapahtuvaan toimintaan käy helposti. 

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

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


Olet valmis kuvaamaan myös silloin, kun loistava kuvaustilanne syntyy 
yllättäen. Tällä objektiivilla, jonka polttovälialue on 11-27.5 mm (vastaava 
polttovälialue 35 mm:n kamerassa 30–74 mm), tallennat minkä tahansa 
tilanteen, olipa sitten kyse ex tempore -iltapäivästä puistossa tai 
juhlaillallisesta.

NORMAALI | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Tämän objektiivin avulla otat erinomaisia hämäräkuvia pienilläkin  
ISO-herkkyyksillä ja kauniisti valaistuja muotokuvia. Polttoväli on 18,5 mm 
(vastaa 50 mm:n polttoväliä 35 mm:n kamerassa) ja suurin aukko f/1.8.

NORMAALI | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


Tällä vesitiiviillä, iskun- ja pakkasenkestävällä zoomobjektiivilla tallennat loistavia 
valokuvia ja videoita niin maalla kuin vedessäkin. 11-27.5 mm:n zoomausalueen 
(vastaavuus 35 mm:n kamerassa: 30–74 mm) ansiosta siirryt hetkessä kauniista 
muotokuvista upeisiin maisemiin. Leveä zoomausrengas helpottaa käyttöä 
käsineet kädessä.

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

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


Maisemat, luontokuvat, ryhmäkuvat, muotokuvat, 
lähikuvat... 1 NIKKOR-telezoomobjektiivien avulla onnistut. 
Kun varustat Nikon 1 -kamerasi kätevästi mukana kulkevalla 
tarkkuusobjektiivilla, olet aina valmiina nappaamaan 
telekuvia käsivaralla.

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 

TELEKUVAUS



Tämä objektiivi on suunniteltu erityisesti muotokuvia varten. Keskipitkän 
teleobjektiivin avulla otat erinomaisia henkilökuvia kaikissa tilanteissa. 
Polttoväli on 32 mm (vastaava polttoväli 35 mm:n kamerassa on noin 
85 mm) ja suurin aukko peräti f/1.2.

TELEKUVAUS | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.fi/fi_FI/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Monipuolisen 30–110 mm:n polttovälialueensa (vastaava polttovälialue 
35 mm:n kamerassa 81–297 mm) ansiosta tämä helposti mukana kulkeva 
telezoom-objektiivi on täydellinen kumppani kaupunkilomalle. Pääset 
helposti kaukaisten kohteiden lähelle tai voit kiinnittää huomion henkilön 
kasvoihin muotokuvaa ottaessasi. 

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

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


Tällä 10-kertaisella zoomilla varustetulla yleisobjektiivilla kuvaat kaikki 
kohteet. Monipuolinen 10–100 mm:n polttovälialue (vastaava polttovälialue 
35 mm:n kamerassa: 27–270 mm) vastaa useaa objektiivia. Nikonin 
tärinänvaimennusominaisuus takaa terävät valokuvat ja videot.

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

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


Tämän kätevästi mukana kulkevan objektiivin ominaisuuksiin kuuluu 
vaikuttava 300 mm:n polttoväli (vastaavuus 35 mm:n kamerassa: 
810 mm). Malli sopii täydellisesti urheilu-, luonto- ja maisemakuvaukseen 
sekä videota kuvattaessa kaukaa otettaviin lähikuviin.

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

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


1 NIKKOR PD-Zoom -objektiivien tasaisen ja hiljaisen 
zoomauksen ansiosta pysyt vaihtuvien tilanteiden 
tasalla. Nämä mallit sopivat ihanteellisesti videoiden 
kuvaamiseen. Tärinänvaimennus tekee kuvista 
tarkkoja. Kummassakin mallissa on sisäänvedettävä 
objektiivimekanismi, mikä on ihanteellinen ominaisuus 
matkakäytössä.1 NIKKOR 

VR 10–30MM 
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

SÄHKÖINEN ZOOM



Tämän ohuen sähköisen zoomobjektiivin avulla tallennat kaiken, mikä 
herättää huomiosi. 10–30 mm:n zoomausalueen (vastaavuus 35 mm:n 
kamerassa: 27–81 mm) ansiosta kuvakulmia voi käyttää monipuolisesti ja 
tarkennus kaukana tapahtuvaan toimintaan käy helposti. 

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

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


Tämä objektiivi on suunniteltu erityisesti videokuvaukseen. 10–100 mm:n 
zoomausalue (vastaavuus 35 mm:n kamerassa: 27–270 mm) tuottaa erittäin 
selkeän kuvan. Sähköisen zoomauksen nopeutta voi vaihdella dramatiikan 
lisäämiseksi. 

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

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


Nikon 1 -järjestelmän lisävarusteiden avulla voit hyödyntää kamerasi kaikkia 
mahdollisuuksia. Varusteet on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä 
kamerasi kanssa, ja löydät ratkaisun joka tilanteeseen. Jos käytössäsi on 
Nikonin DSLR-kamera, voit kiinnittää NIKKOR DX- tai FX-kokoisen objektiivin 
mihin tahansa Nikon 1 -malliin FT1-bajonettisovittimen avulla. 

LISÄVARUSTEET

GPS-LAITE 
GP-N100

KAHVA
GR-N6000

GPS-LAITE 
GP-N100

STEREOMIKROFONI 
ME-1

INFRAPUNAKAUKO-OHJAIN 
ML-L3

RUNKOLAUKKUSARJA
CB-N2220SA

ELEKTRONINEN ETSIN
DF-N1000

KAHVA
GR-N1010

VESITIIVIS KOTELO
WP-N3

LED-VALAISIN 
LD-1000

KÄSIHIHNA
AH-N1000
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