
A NIKON 1 TANÁCSADÓD  VAGYOK



A hordozható Nikon 1 rendszerkamerák folyamatosan bővülő termékcsaládja új módot kínál a gyorsan zajló élet 
megörökítésére. Ezekkel a kicsi, gyors és nagy teljesítményű, cserélhető objektíves fényképezőgépekkel sosem kési le a 
történéseket.

Rendkívül gyors, lenyűgöző képminőség, innovatív szolgáltatások és problémamentes működés jellemzi, valamint a 
Nikon 1 kamera testesíti meg a tökéletes egyensúlyt a teljesítmény, a pontosság és a hordozhatóság között és olyan 
képeket készít, amire soha nem számított.

A fényképezőgépek varázslatos gyorsaságának köszönhetően átélheti a váratlan pillanatok izgalmát, és képeket készíthet a 
legapróbb mozzanatokban rejlő csodákról. A bemozdulásmentes HD videókkal kalandjait moziba illő módon élheti át újra. 
Az innovatív kreatív módokkal művészi effektusokkal láthatja el képeit.

A kifejezetten ehhez a termékcsaládhoz tervezett 1 NIKKOR optika révén az objektívek cseréje rendkívül egyszerű, általuk 
korábban sosem látott perspektívákból közelítheti meg a világot. A Nikon 1-rendszer tartozékaival még gyönyörűbb 
felvételkészítési lehetőségek nyílnak meg ön előtt, a külön megvásárolható FT1 bajonett adapter segítségével pedig  
NIKKOR D-SLR objektíveket is használhat – ezáltal a Nikon 1-rendszer nem csak gyors, hanem ugyanennyire rugalmas is.

AZ ÉLET SEBESSÉGE  VAGYOK



VÁLASSZON KATEGÓRIÁT

 NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ
A Nikon 1 Nagy teljesítményű fényképezőgép lenyűgöző 
sebességet és professzionális szabályozási lehetőségeket 
kínál. A villámgyors teljesítménynek, a haladó szintű 
funkcióknak, valamint az 1 NIKKOR objektívek kiemelkedő 
optikájának köszönhetően ezek a rendszerkamerák a könnyű 
hordozhatósággal párosított kreatív vezérlés csúcsát jelentik. 
Tökéletes választás D-SLR fényképezőgépe mellé második 
gépként, vagy akár elsődleges fényképezőgépnek. Bárhogy 
is használja, a Nikon 1 Nagy teljesítményű fényképezőgépet 
nehéz letenni.

V3

 KALAND
Az élet megismételhetetlen pillanatokból áll. Olyan 
fényképezőgépre van szüksége, amely tartani tudja a tempót. 
A vízálló, ütésálló és fagyálló Nikon 1 Kaland-rendszerkamera 
roppant precíz felvételeken képes megragadni minden 
lélegzetelállító pillanatot. A rendkívüli fényképezési sebesség, 
a robusztus funkcionalitás és a minimalista dizájn lenyűgöző 
elegye. Ez a gép a stílusos fotós megoldása a kiváló minőségű 
fényképek és videók készítésére – szó szerint bárhol.

AW1

 ÁLTALÁNOS 
Döntsön a jobb képminőség mellett, és bízza emlékeit 
egy arra érdemes fényképezőgépre. A gyors, kisméretű 
és ellenállhatatlanul szép kivitelű Nikon 1 Általános 
fényképezőgépekkel hihetetlenül könnyen elkaphatja a 
legjobb pillanatokat. Ezek a hordozható rendszerkamerák 
tökéletesek azok számára, akik nem hagyják, hogy az élet 
elsuhanjon mellettük. Használatukkal lenyűgöző pontossággal 
megörökíthető az akciódús pillanatok varázsa.

J5 S2

FÉNYKÉPEZŐGÉPEK



S2

A döntő pillanatban készen kell állnia – a Nikon 1 Általános 
fényképezőgépek lenyűgöző sebessége mögött az okostelefonok 
és az alapszintű „célozz és kattints” jellegű fényképezőgépek 
elbújhatnak. A J sorozatba tartozó modell tökéletes választás 
azoknak az aktív fotósoknak, akik kreatívabb képalkotásra 
vágynak, és többet akarnak kihozni a fényképezésből. Az S sorozat 
modelljével pedig akár a kezdő fotósok is magabiztosan képesek 
megörökíteni a legváratlanabb pillanatokat.

J5
 20,8 megapixel 
 Wi-Fi- és NFC-kompatibilitás 

 Szeressen bele a 
fényképezőgépébe

 Egyszerű kezelhetőség

NAGY SEBESSÉGŰ FÉNYKÉPEZÉS 
A folyamatos AF segítségével akár 20 kép/mp 
sebességgel is készíthet éles felvételeket a gyors 
történésekről, és felfedezheti a másodperc törtrésze 
alatt lejátszódó csodákat. A Nikon 1 Általános 
fényképezőgépek sebessége meghaladja a D-SLR 
gépekét, és gyorsabban készítenek képeket az 
eseményekről, mint ahogy szemmel követni tudná 
azokat.

ÉLŐ KÉPMÓDOSÍTÁS
A Nikon 1-rendszer jóvoltából a fényképet már az 
elkészítése előtt javíthatja a kép mellett megjelenő 
sávok módosításával. Könnyedén kimerevítheti 
a mozgást, javíthat a megvilágításon vagy épp 
elmoshatja a hátteret – készítsen káprázatos 
felvételeket minden alkalommal!

VIDEOVARÁZS 
Akár teljes HD videókat, akár színes útinaplót 
szeretne forgatni, a Nikon 1 mindig készen áll 
a feladatra. Remek minőségű akciófelvételeket 
készíthet, az izgalmas videofelvételi módok 
segítségével pedig könnyedén fűszerezheti 
felvételeit csipetnyi mozivarázzsal.

HORDOZHATÓ ÉS ELEGÁNS NIKON 1
Kis méret, stabil és tökéletesen minimalista külső: a 
Nikon 1 Általános fényképezőgépek megragadják a 
fényképészet valódi stílusát.  Az S sorozattal egyszerű 
a fotózás, a J sorozat pedig fokozza a kreativitást – 
így mindenki talál magához illő modellt.

ÁLTALÁNOS



20,8 MEGAPIXEL 
A lenyűgöző, 20,8 megapixeles képekkel messze 
maga mögött hagyhatja az okostelefont kattogtató 
tömeget. A nagyméretű CMOS-érzékelővel és 
az 1 NIKKOR objektívvel rendelkező Nikon 1 J5 
fényképezőgéppel megvalósíthatja kreatív ötleteit.

WI-FI- ÉS NFC-KOMPATIBILITÁS2 
Könnyedén megoszthatja a ragyogó képeket.  
A Nikon 1 J5 fényképezőgépről minden eddiginél 
gyorsabban feltölthetők a kiváló minőségű képek 
egy okoseszközön keresztül.

Törjön ki a hétköznapokból a Nikon 1 J5 készülékkel! Az új, 
könnyen hordozható Nikon 1 J5 messze maga mögé utasítja a 
kompakt gépeket és az okostelefonokat: CX formátumú érzékelője 
négyszer nagyobb a kompakt fényképezőgépek többségének 
érzékelőjénél, villámgyors fényképezési sebessége pedig a D-SLR 
fényképezőgépekét is meghaladja.1 A készülék használatával 
mindenki kimerészkedhet a valódi fényképezés terepére, mégsem 
kell lemondania a hordozható kialakításról és az érintőképernyőről.
1. A Nikon 1 J5 fényképezőgép 1 hüvelykes CX formátumú érzékelője kb. négyszer akkora, mint a kompakt 

fényképezőgépek többsége által használt 1/2,3 hüvelykes érzékelők.
2. A Wi-Fi funkció használatához egyszerűen töltse le a Wireless Mobile Utility alkalmazást az okoseszközére. Ez az 

alkalmazás iOS™, illetve Android™ operációs rendszerű okoseszközökkel kompatibilis, és ingyenesen letölthető az 
Apple App Store™, illetve a Google Play™ áruházból. Az Android, a Google, a Google Play, a YouTube és az egyéb 
jegyek a Google Inc. védjegyei.

Színek
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A SEBESSÉG ÚJ DIMENZIÓJA  VAGYOK
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SZERETEM A FÉNYKÉPEZŐM
Finom, hibátlan vonalak és tökéletesen minimalista 
külső: a Nikon 1 S2 fényképezőgépet kiváló dizájn 
és könnyű kezelhetőség jellemzi. Mivel csodálatos 
érzés a tulajdonosának lenni, ezt a fényképezőt 
sosem hagyja majd otthon.

EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG
Profi eredményeket érhet el, gond nélkül. A Nikon 1 
S2 gyönyörű, részletgazdag képeket és hibátlan HD 
videókat készít – egyetlen gombnyomással.  

A merész megjelenésű Nikon 1 S2 mindenkit lenyűgöz. Ez a 
gyors, könnyen hordozható, remek kialakítású és egyszerűen 
használható rendszerkamera olyan szép, mint a használatával 
készített akciódús fényképek és HD videók. Ha már unja, hogy 
okostelefonja rendszeresen elmosódott képeket készít, és szeretne 
jobb, izgalmasabb felvételekkel büszkélkedni, akkor ez a Nikon 1 
fényképezőgép a tökéletes választás. Használatával megörökítheti 
a legérdekesebb pillanatokat, bárhol is történjenek.

Színek
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V3
 Kapcsolat, megosztás, 
alkotás

 Dönthető 
érintőképernyő

VILLÁMGYORS FÉNYKÉPEZÉSI SEBESSÉG
A D-SLR gépek fényképezési sebességét is 
meghaladó, RAW-formátumban történő 
felvételkészítés jóvoltából törtmásodperces 
eseményeket is rögzíthet. Folyamatos AF esetén 
akár 20 kép/mp, vagy pedig az első képkockán 
rögzített élesség esetén akár 60 kép/mp sebességgel 
készíthet felvételeket.

PROFESSZIONÁLIS MINŐSÉGŰ VIDEÓK 
A videók rögzítése során pontos témakövetést 
alkalmazhat, ráadásul a felvétel közben teljes 
felbontású fényképeket is készíthet. A 120 kép/mp 
sebességgel rögzített, lassított HD videókkal drámai 
hatást érhet el, míg a kreatív videofelvételi módokkal 
ön szabályozhatja az események kibontakozását. 

BŐVÍTHETŐ RENDSZER
Bővítse rendszerét a külön megvásárolható 
Nikon 1 tartozékokkal, például stabil markolattal 
és elektronikus keresővel. Az FT1 bajonett adapter 
segítségével a D-SLR fényképezőgépekhez készült 
NIKKOR objektíveket is használhatja.

ERGONÓMIA
A csúcssebesség és a profi vezérlés mindig önnél 
lehet. A Nikon 1 ergonomikus megoldásainak 
köszönhetően ön úgy tudja finomhangolni a 
beállításokat a fénykép kreatív megalkotása során, 
hogy közben szemét le sem kell vennie a témáról.

A kiváló képminőséget, rendkívül gyors – a D-SLR gépek fényképezési 
sebességét is meghaladó – sorozatfelvételt, valamint az intelligens 
Nikon 1 ergonómiai megoldásokat ötvöző Nikon 1 Nagy teljesítményű 
fényképezőgép semmit nem bíz a véletlenre. A nagy precizitású 
Nikon 1 tartozékokkal kombinálva ezek a hordozható rendszerkamerák 
olyan lélegzetelállító teljesítményt nyújtanak, hogy az ön fotózás iránti 
szenvedélye biztosan új erőre kap.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ



Szín

A Nikon 1 V3 mindig képben van. A Nikon új helyzetet teremtett 
a fényképezés világában a hibrid AF rendszerével, így a mozgó 
témák rendkívüli sebességgel megörökíthetők. A 18,4 megapixeles 
CMOS-képérzékelőnek, valamint a 160 és 12 800 között állítható 
ISO érzékenységnek köszönhetően csodálatosan részletes felvételek 
készülhetnek, bármilyenek legyenek is a fényviszonyok. Remek 
választás akár egy korábbi típusról való továbblépésként, akár második 
fényképezőgépnek: a Nikon 1 V3 tökéletes megoldás a komoly 
fotósoknak, akiknek fontos a teljes körű kreatív vezérlés lehetősége, és 
emellett a könnyű szállíthatóságot is nagyra becsülik.

KAPCSOLAT, MEGOSZTÁS, ALKOTÁS
A beépített Wi-Fi funkcióval és egy intelligens 
eszközzel számos új lehetőség nyílik.2 A kiváló 
minőségű Nikon 1 felvételeket gyorsan és 
egyszerűen megoszthatja, vagy pedig intelligens 
eszközével beléphet a kreatív fotós alkalmazások 
világába.

DÖNTHETŐ ÉRINTŐKÉPERNYŐ
A könnyen használható, dönthető érintőképernyő 
a fontos fényképezési adatokat a legpraktikusabb 
helyen jeleníti meg. Néhány érintéssel könnyedén 
élességet állíthat, fényképezhet és módosíthatja a 
fontos beállításokat. A monitort lefelé vagy felfelé 
döntve kreatív szögekből is fényképezhet.

2. A beépített Wi-Fi használatához egyszerűen csak töltse le az ingyenes Wireless Mobile Utility alkalmazást 
okostelefonjára vagy táblagépére. Ez az alkalmazás az Android™, illetve az iOS™ operációs rendszerű intelligens 
eszközökkel kompatibilis, és ingyenesen letölthető a Google Play™, illetve az Apple App Store™ áruházból.  Az 
Android, a Google, a Google Play, a YouTube és az egyéb jegyek a Google Inc. védjegyei.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ |            V3
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AW1

SEBESSÉG
Fényképezzen késlekedés nélkül, örökítse meg a 
mozgalmas pillanatokat rendkívüli sebességgel, és 
ragadja meg az akciódús események minden egyes 
részletét az akár 60 kép/mp (vagy automatikus 
élességállítás esetén 15 kép/mp) sebességű 
sorozatfelvétellel.3

KALANDBIZTOS
Vízálló (15 méterig)4, ütésálló (legfeljebb 
2 méteres magasságból leejtve)5, fagyálló 
(-10°C-os hőmérsékletig) és porálló – a Nikon 1 
Kaland-fényképezőgép verhetetlen, ha az akció 
megörökítéséről van szó.

IZGALMAS VIDEÓK 
Teljes HD videókat készíthet akár a víz alatt, 
a téli fagyban és az akció kellős közepén is. A 
fázisérzékelő AF és a sima, csendes automatikus 
élességátmenetek jóvoltából a készített videó 
természetes hatású lesz, és a hozzá rögzített hang 
is kiváló. Ráadásul a videofelvétel közben teljes 
felbontású fényképeket is készíthet.

Amikor hív a kaland szava, a vízálló, ütésálló és fagyálló Nikon 1 Kaland-
fényképezőgép képes tartani a tempót. A kisméretű, gyors gép masszív váza 
annyira elegáns, hogy mindenhol utánafordulnak. Tökéletes hordozható 
rendszer azoknak, akik nagykanállal eszik az életet. Legyen szó eposzba illő 
kalandokról vagy mindennapi történésekről, ez a gép biztosítja, hogy ön ne 
maradjon le a megőrizni kívánt pillanatokról.

 Örökítse meg  
kalandjait

 Mozgatásos vezérlés
3. A Nikon teljesítménytesztjei szerint a Nikon 1 AW1 fényképezőgép kb. 60 kép/mp sebességgel készít 

teljes méretű képeket legfeljebb 20 képig, ha az élességállítási mód beállítása AF-S, az élesség és az 
expozíció pedig az első képre beállított értéken rögzített. Az automatikus élességkövetés bekapcsolása 
esetén kb. 15 kép/mp sebességgel fényképezhet, egymás után legfeljebb 22 képet.

4.  Belső tesztek igazolták a JIS/IEC 8. védettségi osztálynak (IPX8) megfelelő vízállóságot.
5. Belső tesztek szerint a MIL-STD 810F Method 516.5:Shock szabvánnyal kompatibilis. A fényképezőgépváz 

ütésállósági jellemzői a felnyíló vakura nem vonatkoznak.

KALAND



ÖRÖKÍTSE MEG KALANDJAIT
A GPS- és GLONASS-támogatás jóvoltából pontos 
helyadatokat rögzíthet a képek EXIF-adataiban.6 
A kettős magasság/mélység-mérő használatával 
nyomon követheti tengerszint feletti magasságát 
vagy víz alatti mélységét, az elektronikus iránytűvel 
pedig ellenőrizheti pozícióját.7

MOZGATÁSOS VEZÉRLÉS
Tapasztalja meg a könnyű fényképezés új 
dimenzióját, még kesztyűben is. Csak tartsa 
lenyomva a Mozgatásos vezérlés gombot, majd a 
beállítások módosításához vagy a készített felvételek 
megtekintéséhez döntse meg a fényképezőgépet.

Ismerkedjen meg egy fényképezőgéppel, amely nem ismer 
kifogásokat. A vízálló, ütésálló és fagyálló, elképesztően gyors 
Nikon 1 AW1 minden körülmények között teljesít, és bárhova 
készséggel követi önt. Akár sípályán, akár szafaritúrán, akár 
a nagyvárosi éjszakában fényképez vele, ez a robusztus és 
elegáns rendszerkamera bevetésre készen áll a kalandok stílusos 
megörökítéséhez.

Színek

6. Az irányadatok EXIF-adatokként kerülnek rögzítésre, csak az alábbi objektívek valamelyikének használata esetén: 
1 NIKKOR AW 11–27.5mm f/3.5–5.6 zoom objektív vagy 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 nagy látószögű objektív. 

7. A kettős funkciójú magasság/mélység-mérő és az iránytű hozzávetőleges méréseket és adatokat szolgáltat. Pontos 
mérések és földrajzihely-azonosítások végzésére nem használható.

KALAND |            AW1
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 TELEFOTÓ
Közelítsen rá az eseményekre az 1 NIKKOR zoomos telefotó 
objektívekkel. Ezek a kisméretű, nagy teljesítményű, általános 
objektívek a távoli témáktól a szűk közelképekig minden 
helyzetben megállják a helyüket, és öröm használni őket a 
kézből történő fényképezés során.

 NAGY LÁTÓSZÖGŰ 
Fényképezze a világot kreatív perspektívákból, és valósítson 
meg tökéletes kompozíciókat az 1 NIKKOR nagy látószögű 
objektívekkel. Távolba nyúló hegyláncokat és átfogó városi 
látképeket örökíthet meg, lefényképezheti a teljes családot 
vagy ráfókuszálhat egy adott személyre.

 MOTOROS ZOOM
Tartsa kezében az irányítást mozgó témák esetén is az 
1 NIKKOR PD-Zoom objektívekkel. A Nikon motoros zoom 
technológiájának köszönhetően gyorsan, simán, finom 
mozgással lehet zoomolni, így ezek az objektívek különösen 
az akciódús jelenetek fényképezésekor, valamint videók 
felvételekor jönnek jól. 

 NORMÁL
Válasszon egy sokoldalú, normál zoom objektívet, amely 
egyaránt alkalmas tájképek, akciódús jelenetek és portrék 
fotózásához. A megjósolhatatlan pillanatok nem várják 
meg, amíg ön objektívet cserél. Ezekkel az objektívekkel 
mindig készen állhat arra, hogy tűéles felvételeket készítsen, 
késlekedés nélkül.

OBJEKTÍVEK

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



Készítsen gyönyörű tájképeket és előnyös portrékat, valamint fényképezze 
le a teljes családot vagy baráti társaságot, anélkül, hogy bárki kilógna 
a képből. Az 1 NIKKOR nagy látószögű objektívekkel többek között 
tágasabb térérzetet létesíthet a benti portrék esetén, valamint nagy 
látószögű videofelvételek készítésével kísérletezhet.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

NAGY LÁTÓSZÖGŰ



Nagy látószög esetén is éles képeket készíthet ezzel a vékony, 10 mm-es, 
nagy látószögű objektívvel (35 mm-es formátumban kifejezve: 27 mm). 
Lássa el álomba illő hátterekkel portréit, vagy különítse el a fotóalanyokat 
a széles, f/2,8-as rekeszérték segítségével. Videofelvétel során komoly 
előnyt jelent a rendkívül halk automatikus élességállítás. 

NAGY LÁTÓSZÖGŰ | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

http://www.europe-nikon.com/hu_HU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8


Bárhol is legyen, átfogó kalandképeket készíthet ezzel a vízálló, ütésálló 
és fagyálló 1 NIKKOR AW nagy látószögű objektívvel. A gyors, f/2,8-as 
maximális rekesz jóvoltából felvételei gyenge fényben is élesek lesznek, 
ami különösen jól jön a homályos víz alatti környezetben.

NAGY LÁTÓSZÖGŰ | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

http://www.europe-nikon.com/hu_HU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-10mm-f-2-8


Érezze magát az események középpontjában! Ez a rendkívül nagy 
látószögű zoom objektív 6,7–13 mm-es gyújtótávolság-tartománnyal 
(35 mm-es formátumban kifejezve: kb. 18–35 mm) segíti, hogy személyes 
közelségbe kerüljön a témával.

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

http://www.europe-nikon.com/hu_HU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-6-7-13mm-f-3-5-5-6


Az 1 NIKKOR normál objektívekkel gyönyörű felvételeket 
készíthet a fényképre vagy videóra érdemes mindennapi 
jelenetekről, még akkor is, ha azok meglepetésszerűen 
érkeznek. A normál zoom objektívek segítségével élénk 
csoportképeket, lélegzetelállító tájképeket, valamint 
lenyűgöző videókat készíthet, szinte bármilyen pozícióból.

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

NORMÁL



Bármi is ragadja meg a figyelmét, ezzel a vékony, motoros zoom 
objektívvel ráfókuszálhat. A 10–30 mm-es (35 mm-es formátumban 
kifejezve: 27–81 mm) zoomtartomány révén akár széles látószögű 
beállításokat, akár távolabbi témákat is megörökíthet. 

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

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


Mindig felkészülten várhatja a fénykép vagy videó készítésére alkalmas 
pillanatot, még akkor is, ha az meglepetésszerűen érkezik. A 11–27,5 mm-
es gyújtótávolság-tartományt (35 mm-es formátumban kifejezve:  
30–74 mm) kínáló objektív egy délutáni parkbeli sétától kezdve egy 
elegáns vacsoráig minden helyzetben megállja a helyét.

NORMÁL | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.europe-nikon.com/hu_HU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Készítsen remek felvételeket gyenge fényben, akár alacsony ISO 
beállításokkal, és fényképezzen portrékat csodálatos elmosódással 
ezzel a nagy fényerejű, hordozható objektívvel. Az objektív 18,5 mm-
es gyújtótávolsággal (35 mm-es formátumban kifejezve: kb. 50 mm), 
valamint gyors, f/1,8-es maximális rekesszel rendelkezik.

NORMÁL | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

http://www.europe-nikon.com/hu_HU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-18-5mm-f-1-8


Ezzel a strapabíró, vízálló, ütésálló és fagyálló zoom objektívvel nagyszerű 
fényképeket és videókat készíthet a szárazföldön és a víz alatt egyaránt.  
A 11–27,5 mm-es zoomtartomány (35 mm-es formátumban kifejezve: 30–74 mm) 
révén egy pillanat alatt válthat az előnyös portrék és a lenyűgöző tájképek 
készítése között, a széles zoomgyűrű pedig még kesztyűben is egyszerű 
zoomolást tesz lehetővé.

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

http://www.europe-nikon.com/hu_HU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Legyen szó tájképekről, élővilágfotókról, csoportképekről, 
portrékról vagy extrém közeli felvételekről, az 1 NIKKOR 
zoomos telefotó objektívek mindig tökéletesen megragadják 
a pillanatot. Párosítsa a hordozható, precíziós objektívet a 
Nikon 1 fényképezőgéppel, és bármerre jár, nagy sebességű 
telefotó fényképeket készíthet.

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 

TELEFOTÓ



Készítsen lélegzetelállító felvételeket ezzel az elsőrangú portréobjektívvel.  
32 mm-es gyújtótávolsága (35 mm-es formátumban kifejezve: kb. 85 mm) 
és rendkívül gyors, f/1,2-es maximális rekesze révén ez a nagy fényerejű, 
közepes telefotó objektív minden helyzetben a lehető legjobbat hozza ki a 
portréalanyokból.

TELEFOTÓ | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.europe-nikon.com/hu_HU/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


A sokoldalúan használható, 30–110 mm-es gyújtótávolság-tartomány 
(35 mm-es formátumban kifejezve: 81–297 mm) révén ez a hordozható 
zoomos telefotó objektív tökéletes választás egy városi kiránduláshoz. 
Egyszerűen közel kerülhet a távoli témákhoz, vagy szépen kiemelheti a 
portréalany arcát a felvételen. 

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

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


Fényképezzen bármit, ami megihleti – ez a 10x zoom objektív készen áll a 
feladatra. A sokoldalú, 10–100 mm-es gyújtótávolság-tartomány (35 mm-
es formátumban kifejezve: 27–270 mm) olyan érzetet kelt, mintha többféle 
objektívvel dolgozna egyszerre, a Nikon rázkódáscsökkentő (VR) rendszere pedig 
gondoskodik a bemozdulásmentes állóképekről és videókról.

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

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


Lenyűgöző, 300 mm-ig terjedő gyújtótávolság-tartományával  
(35 mm-es formátumban kifejezve: 810 mm) ez a rendkívül jól 
hordozható objektív ideális választás sportesemények, állatok és tájak 
fotózásához, továbbá videózáskor drámai közelképeken mutathat be 
távoli eseményeket is.

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

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


Az 1 NIKKOR PD-Zoom objektívek sima mozgású 
zoomolást és halk teljesítményt nyújtanak, emellett 
tökéletesen felveszik az akciódús cselekmények 
tempóját, ezért videofelvételhez ideálisak. A 
rázkódáscsökkentés (VR) elmosódásmentes képeket 
biztosít, és mindkét objektív kényelmes hordozhatóságot 
biztosító behúzható objektív mechanizmussal 
rendelkezik.

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

MOTOROS ZOOM



Bármi is ragadja meg a figyelmét, ezzel a vékony, motoros zoom 
objektívvel ráfókuszálhat. A 10–30 mm-es (35 mm-es formátumban 
kifejezve: 27–81 mm) zoomtartomány révén akár széles látószögű 
beállításokat, akár távolabbi témákat is megörökíthet. 

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

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


Filmezzen bátran ezzel az objektívvel, amelyet kifejezetten videofelvételhez 
terveztünk. A 10–100 mm-es gyújtótávolság-tartomány (35 mm-es formátumban 
kifejezve: 27–270 mm) rendkívüli tisztaságú felvételeket rögzít. A motoros zoom 
kapcsoló egyszerűvé teszi a lassú és a gyors zoomolást is, aminek révén drámai 
hatást adhat videóinak. 

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

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


A Nikon 1-rendszer tartozékaival minden felvételből kihozhatja a legtöbbet. 
A fényképezőgépével zökkenőmentesen használható Nikon 1 tartozékcsalád 
segítségével minden szituációra felkészülhet. Amennyiben Nikon D-SLR 
fényképezőgéppel is rendelkezik, akkor az FT1 bajonett adapter egy 
kulcsfontosságú eszköz lehet önnek, ugyanis használatával DX- vagy FX-
formátumú NIKKOR objektívjét bármely Nikon 1 géphez csatlakoztathatja. 

TARTOZÉKOK

GPS-EGYSÉG: 
GP-N100

MARKOLAT:
GR-N6000

VAKU: 
SB-N7

SZTEREÓ MIKROFON: 
ME-1

INFRAVÖRÖS TÁVÉRZÉKELŐ: 
ML-L3

VÁZTOKSZETT
CB-N2220SA

ELEKTRONIKUS KERESŐ:
DF-N1000

MARKOLAT:
GR-N1010

VÍZÁLLÓ TOK:
WP-N3

LED-LÁMPA 
LD-1000

CSUKLÓSZÍJ
AH-N1000
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