
I AM  YOUR NIKON 1 FINDER



Het alsmaar groeiende assortiment compacte Nikon 1-systeemcamera's vormt een volledig nieuwe manier om de 
snelheid van het leven vast te leggen. Met deze kleine, snelle en krachtige camera's met verwisselbaar objectief 
bent u altijd gereed om actiemomenten vast te leggen.

Met zijn extreme hoge snelheid, indrukwekkende beeldkwaliteit, innovatieve functies en eenvoudige bediening, 
bieden Nikon 1 camera’s de perfecte balans tussen krachtige technologie, precisie en draagbaarheid om zo 
moeiteloos schitterende resultaten te behalen.

Ervaar de magie van snelle opnamen en de verrassing van het onverwachte terwijl u de wonderen fotografeert 
die in een moment verborgen zitten. Ga aan de slag met film en beleef uw beste avonturen opnieuw met 
vloeiende HD-films. Geef uw beelden met behulp van innovatieve creatieve standen een artistieke uitstraling.

Dankzij speciale 1 NIKKOR-optiek kunt u gemakkelijk van objectief wisselen en van perspectief veranderen en uw 
wereld vastleggen zoals u nog nooit eerder deed. Nikon 1-systeemaccessoires bieden u extra mogelijkheden voor 
prachtige opnamen en met behulp van de optionele FT1 vattingadapter kunt u NIKKOR-objectieven voor D-SLR-
camera's gebruiken, waardoor het Nikon 1-systeem niet alleen snel is, maar ook zeer flexibel.

I AM  THE SPEED OF LIFE



SELECTEER EEN CATEGORIE

 PERFORMANCE
Maak razendsnel professionele foto's met een Nikon 1 

Performance-camera. Met hun bliksemsnelle prestaties, 

geavanceerde functies en de superieure optiek van de 

1 NIKKOR-objectieven bieden deze systeemcamera's 

de ultieme creatieve controle in draagbare vorm. Of 

de camera nu als aanvulling op uw D-SLR dient of uw 

eerste keus is, een Nikon 1 Performance-camera zult u 

maar moeilijk weg kunnen leggen.

V3

 ADVENTURE
Het leven heeft geen terugspoelknop. U hebt een 

camera nodig die uw tempo kan bijhouden. De 

waterdichte, schokbestendige en vorstbestendige 

Nikon 1 Adventure-systeemcamera kan elk 

spannend moment met uiterste precisie vastleggen. 

Door zijn verbluffende combinatie van een hoge 

opnamesnelheid, robuuste functionaliteit en een 

minimalistisch ontwerp is deze camera dé oplossing 

voor stijlvolle fotografen die letterlijk overal foto's en 

films van hoge kwaliteit willen maken.

AW1

 EVERYDAY 
Voer de beeldkwaliteit op en vertrouw uw 

herinneringen toe aan een camera die altijd presteert. 

Met de snelle, compacte en onweerstaanbaar fraaie 

Nikon 1 Everyday-camera's maakt u uiterst gemakkelijk 

de perfecte opname. Deze handzame systeemcamera's 

zijn perfect om geen moment van het leven te missen 

en zorgen dat u de magie van de spannendste 

actiemomenten met verbluffende precisie vastlegt.

J5 S2

CAMERA'S



S2

Wanneer het beslissende moment aanbreekt, helpen Nikon 1 
Everyday-camera’s om dit moment haarscherp vast te leggen. 
Eenvoudig richten en schieten. Snel, simpel en scherp. Met 
mij is elke foto raak! Een model uit de J-serie is perfect voor 
actieve fotografen die willen fotograferen met meer creatieve 
mogelijkheden. En met een model uit de S-serie kunnen zelfs 
beginnende fotografen de meest onverwachte momenten 
probleemloos vastleggen.

J5
 20,8 MP 
 met Wi-Fi- en NFC-functie

 Een camera om van te houden
 Eenvoudige bediening

SNELLE OPNAMEN 

Maak scherpe actiefoto's met maar liefst 20 bps 
met continue AF en ontsluier de wonderen 
die in een fractie van een seconde verborgen 
zitten. Nikon 1 Everyday-camera's zijn sneller 
dan een D-SLR en  kunnen sneller opnamen van 
actiemomenten maken dan u met uw ogen kunt 
volgen.

DIRECTE BEELDAANPASSING

Met Nikon 1 kunt u foto's verbeteren voordat u 
ze maakt door eenvoudig de instelbalken naast 
het beeld aan te passen. Leg beweging met 
gemak scherp vast, stel de verlichting bij, maak 
achtergronden onscherp en verras uw publiek 
met elke opname!

FILMMAGIE 

Nikon 1 is uw perfecte filmpartner voor 
uiteenlopende opnamen, van Full HD-films 
tot kleurige reisverslagen. Maak vloeiende 
actiefilmopnamen en werk plezierig met 
interessante filmstanden waarmee u met gemak 
een vleugje filmmagie toevoegt.

HANDZAME NIKON 1 STIJL

Klein, robuust en minimalistische perfectie, 
Nikon 1 Everyday-camera’s maken het 
fotograferen tot een stijlvolle bezigheid.  
Of u nu het gebruiksgemak van de S-serie wilt 
of de creatieve vrijheid van de J-serie, er is altijd 
een model voor u.

EVERYDAY



20,8 MP 

Laat smartphonekiekjes ver achter u met 
verbluffend fraaie beelden van 20,8 MP.  
Met zijn grote CMOS-sensor en 1 NIKKOR-
objectieven brengt de Nikon 1 J5 uw creatieve 
ideeën optimaal tot uiting.

MET WI-FI- EN NFC-FUNCTIE2 

Deel moeiteloos elke schitterende opname. 
Met de Nikon 1 J5 kunt u foto’s van hoge 
kwaliteit sneller dan ooit tevoren via uw 
smartapparaat uploaden.

Onderscheid u van het gewone met de Nikon 1 J5. Met een 
CX-formaat sensor die viermaal groter is dan de sensor van de 
meeste compactcamera’s plus hogere opnamesnelheden dan 
een D-SLR laat de zeer handzame Nikon 1 J5 compactcamera’s 
en smartphones ver achter zich.1 Dit is uw kans als u serieus 
wilt fotograferen en wel wilt profiteren van de voordelen van 
handzaamheid of een touchscreen.

1. De CX-formaat sensor van 1 inch die in de Nikon 1 J5 wordt gebruikt, is circa vier maal groter dan het sensortype 
van 1/2,3 inch dat in de meeste compactcamera’s wordt gebruikt.

2. Voor gebruik van de Wi-Fi-functie downloadt u eenvoudig Wireless Mobile Utility naar uw smartapparaat. Wireless 
Mobile Utility is compatibel met smartapparaten met iOS™ en Android™ en kan gratis naar uw smartapparaat 
worden gedownload via Google Play™ en de Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube en andere 
merken zijn handelsmerken van Google Inc.

Kleuren

EVERYDAY |            J5 

I AM  FREEDOM OF SPEED

http://www.nikon.nl/nl_NL/product/digital-cameras/nikon-1/everyday/nikon-1-j5


EEN CAMERA OM VAN TE HOUDEN

De Nikon 1 S2 maakt soepele en naadloze 
opnamen en combineert minimalistische 
perfectie met een gemakkelijke bediening.  
Het is ook heel leuk om te hebben, de camera 
die u nooit thuis wilt laten.

EENVOUDIGE BEDIENING

U bereikt probleemloos geavanceerde 
resultaten. Met de Nikon 1 S2 maakt u met 
een eenvoudige druk op de knop prachtig 
gedetailleerde foto's en vlekkeloze HD-films.  

U maakt altijd indruk met de fraaie opvallende Nikon 1 S2. Deze 
prachtige gebruiksvriendelijke systeemcamera is snel en handzaam 
en ziet er net zo goed uit als de actiefoto's en HD-films die u 
ermee maakt. Deze Nikon 1-camera is perfect voor iedereen
die klaar is met onscherpe foto’s van actiemomenten en betere,
spannendere foto’s wil maken. De camera biedt u de vrijheid om 
overal waar het leuk is foto's te maken.

Kleuren

EVERYDAY |            S2

I AM  FAST AND STYLISH

http://www.nikon.nl/nl_NL/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-s2


V3
 Verbinden, delen, 
creëren

 Kantelbaar touchscreen

BLIKSEMSNELLE BPS

Supersnelle timing met opnamesnelheden 
voor RAW-beelden die sneller zijn dan die van 
digitale spiegelreflexcamera. Maak opnamen 
tot 20 bps met continue AF of tot 60 bps als de 
scherpstelling is vastgezet in het eerste beeld.

FILMS VAN PROFESSIONELE KWALITEIT 

Maak opnamen terwijl u het onderwerp 
nauwkeurig volgt en leg beelden van volledige 
resolutie vast terwijl u filmt. Creëer dramatische 
effecten door HD-films in slow motion te filmen 
met 120 bps of creëer uw eigen effecten door 
creatieve filmstanden te gebruiken. 

UITBREIDBAAR SYSTEEM

Breid uw systeem uit met optionele 
Nikon 1-accessoires zoals een stevige grip  
en een elektronische zoeker. Gebruik  
NIKKOR-objectieven voor digitale spiegelreflex 
camera’s via de FT1 vattingadapter.

ERGONOMIE

Geniet van een professionele bediening 
en topsnelheid in elke situatie. Dankzij de 
ergonomie van Nikon 1 kunt u instellingen 
aanpassen en beelden vastleggen zonder uw 
ogen van het onderwerp te halen.

Met een uitstekende beeldkwaliteit, continu-opnamen met een hoge 
snelheid die zelfs die van digitale spiegelreflex camera’s overtreft en 
intelligente Nikon 1-ergonomie laat een Nikon 1 Performance-camera 
niets aan het toeval over. In combinatie met het assortiment nauwkeurige 
Nikon 1-accessoires leveren deze handzame systeemcamera's 
opwindende prestaties waardoor uw passie voor fotografie verder zal 
worden aangewakkerd.

PERFORMANCE



Kleur

Stel scherp op actie met de Nikon 1 V3. Nikon’s baanbrekende 
hybride AF-systeem legt bewegingen razendsnel vast. De CMOS-
sensor van 18,4 megapixels met ISO 160–12.800 zorgt voor 
prachtig gedetailleerde resultaten bij elk soort licht. De Nikon 1 V3 
is perfect als uitstekende upgradecamera of als tweede camera 
voor serieuze fotografen die volledige creatieve controle willen en 
bovendien lichtbepakt willen reizen.

VERBINDEN, DELEN, CREËREN

Dankzij de ingebouwde Wi-Fi kunt u 
gemakkelijk meer met uw beelden doen via 
een smartapparaat.2 Deel snel en gemakkelijk 
Nikon 1-opnamen van hoge kwaliteit of bedien 
uw camera op afstand met de gratis Nikon 
Wireless Mobile Utility app.

KANTELBAAR TOUCHSCREEN

Het gevoelige kantelbare touchscreen geeft 
belangrijke opnamefuncties precies weer waar 
u ze nodig hebt. Tik op het touchscreen om 
scherp te stellen, foto's te maken en belangrijke 
instellingen aan te passen. Kantel het scherm 
omhoog of omlaag om opnamen te maken 
vanuit creatieve hoeken.

2. Download eenvoudig de gratis Wireless Mobile Utility op uw smartphone of tablet om de ingebouwde Wi-Fi te 
gebruiken. Wireless Mobile Utility is compatibel met smartapparaten met iOS™ en Android™ en kan gratis naar 
uw smartapparaat worden gedownload via Google Play™ en de Apple App Store™.  Android, Google, Google Play, 
YouTube en andere merken zijn handelsmerken van Google Inc.

PERFORMANCE |            V3

I AM  THE MASTER OF SPEED

http://www.nikon.nl/nl_NL/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-v3


AW1

SNELHEID

Fotografeer zonder vertraging, maak 
razendsnel opnamen van bewegingen en leg 
elk actiemoment vast door middel van continu-
opnamen met een snelheid van maximaal 
60 bps, en 15 bps met autofocus.3

BESTAND TEGEN AVONTUREN

De waterdichte (tot 15 m)4, schokbestendige  
(bij een val van maximaal 2 m)5, vorstbestendige 
(tot -10°C) en stofdichte Nikon 1 Adventure-
camera legt actiemomenten beter vast dan 
enige andere camera.

ACTIEFILMS 

Neem Full HD-films op onder water, bij 
temperaturen onder nul en midden in de actie. 
Dankzij AF met fasedetectie en vloeiende, 
geluidloze autofocusovergangen zien 
filmopnamen er natuurlijk uit en klinken ze 
fantastisch. Daarbij kunt u tijdens het filmen 
foto's van volledige resolutie maken.

Wanneer zich een avontuur aandient, kan een waterdichte, schokbestendige 
en vorstbestendige Nikon 1 Adventure-camera het tempo uitstekend 
bijhouden. De camera is compact en snel met een robuuste camerabody 
die zo mooi is dat deze overal de aandacht zal trekken. Deze camera is het 
perfecte draagbare systeem voor mensen die graag op avontuur gaan. Of het 
nu om epische avonturen of om alledaagse gebeurtenissen gaat, u mist nooit 
de momenten die u zich altijd wilt herinneren.

 Avonturen in kaart 
brengen

 Actiecontrole
3. Volgens prestatietests door Nikon kan de Nikon 1 AW1 maximaal 20 beelden van volledig formaat 

vastleggen met een snelheid van circa 60 bps, wanneer de scherpstelstand is ingesteld op AF-S en 
scherpstelling en belichting worden vastgezet op het eerste beeld. Als AF-tracking is ingeschakeld, kunt 
u maximaal 22 beelden vastleggen met een snelheid van circa 15 bps.

4.  Tijdens interne tests is de waterdichtheid volgens JIS/IEC-beschermingsklasse 8 (IPX8) aangetoond.
5. Op basis van interne tests volgens de norm MIL-STD-810F Method 516.5: Shock. De schokbestendige 

capaciteiten van de camerabody gelden niet voor de opklapbare flitser.

ADVENTURE



AVONTUREN IN KAART BRENGEN

Dankzij ondersteuning van GPS en GLONASS 
kunt u uw exacte locatie opslaan in de 
beeldgegevens (EXIF).6 Houd uw hoogte of 
diepte onder water bij met de gecombineerde 
hoogte-/dieptemeter en controleer uw positie 
met het elektronische kompas.7

ACTIECONTROLE

Geniet van nog gemakkelijker fotograferen, 
zelfs wanneer u handschoenen draagt. Houd 
eenvoudig de actiecontroleknop ingedrukt en 
kantel vervolgens de camera om instellingen aan 
te passen of beelden terug te kijken.

Maak kennis met de camera waarvoor u zich nooit hoeft te 
excuseren. De verrassend snelle, waterdichte, schokbestendige 
en vorstbestendige Nikon 1 AW1 is waar u ook bent altijd gereed 
voor opnamen en levert altijd uitstekende prestaties. Of u nu de 
skihellingen afdaalt, geniet van een avontuurlijke safari of een 
avondje uitgaat in de stad, deze robuuste en fraaie systeemcamera 
is altijd gereed voor avonturen in stijl.

Kleuren

6. Richtingsinformatie wordt opgeslagen als EXIF-gegevens en alleen als het 1 NIKKOR AW 11–27.5mm f/3.5–5.6 
zoomobjectief of het 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 groothoekobjectief wordt gebruikt. 

7. De metingen en informatie van de gecombineerde hoogte-/dieptemeter en het kompas zijn bij benadering. Ze 
mogen niet worden gebruikt voor nauwkeurige metingen of locatiebepalingen.

ADVENTURE |            AW1

I AM  STRONG AND IRRESISTIBLE

http://www.nikon.nl/nl_NL/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-aw1


 TELE
Zoom in op de actie met een 1 NIKKOR-
telezoomobjectief. Deze compacte en krachtige 
alles-in-één-objectieven zijn geschikt voor allerlei 
opnamesituaties, van verafgelegen onderwerpen tot 
close-ups, en zijn plezierig te gebruiken wanneer u uit 
de hand fotografeert.

 GROOTHOEK 
Plaats uw wereld in perspectief en kadreer alles 
perfect met een 1 NIKKOR-groothoekobjectief. Leg 
een indrukwekkende bergketen of de skyline van een 
stad vast, zorg dat de hele familie in het beeld past of 
stel scherp op een bepaald individu.

 POWER ZOOM
Houd de controle over bewegende onderwerpen met 
een 1 NIKKOR PD-Zoom-objectief. De motorgestuurde 
zoomtechnologie van Nikon staat garant voor 
snel, vloeiend zoomen, waardoor deze objectieven 
met name handig zijn wanneer u actiemomenten 
fotografeert of films opneemt. 

 STANDAARD
Gebruik een veelzijdig standaard zoomobjectief 
als u landschappen, actiescènes of portretten wilt 
fotograferen. Onvoorspelbare momenten wachten 
niet op het verwisselen van een objectief: zorg dat 
u altijd klaar bent om haarscherpe opnamen zonder 
vertraging te maken.

OBJECTIEVEN

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



Creëer inspirerende landschappen of flatteuze portretten en maak 
groepsfoto's van familie en vrienden waar iedereen op staat. Of u nu een 
ruimtelijke indruk wilt creëren bij een portret binnenshuis of tijdens het 
filmen wilt experimenteren met groothoekopnamen, met een 1 NIKKOR-
groothoekobjectief is dat allemaal mogelijk.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

GROOTHOEK



Maak scherpe groothoekopnamen met dit platte groothoekobjectief 
van 10 mm (kleinbeeldequivalent: 27 mm). Creëer portretten met een 
dromerige achtergrond en laat uw onderwerp goed uitkomen door het 
grote diafragma van f/2.8 te gebruiken. De fluisterstille autofocus biedt 
een groot voordeel wanneer u filmt. 

GROOTHOEK | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Maak overal weidse opnamen van uw avonturen met dit waterdichte, 
schokbestendige en vorstbestendige 1 NIKKOR AW-groothoekobjectief. 
Dankzij het snelle maximale diafragma van f/2.8 kunt u scherpe opnamen 
maken bij weinig licht, wat met name handig is als u fotografeert in het 
donker onder water.

GROOTHOEK | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Het is alsof u midden in de actie staat. Dankzij het brandpuntsbereik 
van 6,7-13 mm (kleinbeeldequivalent: circa 18-35 mm) is dit 
ultragroothoekzoomobjectief uitstekend geschikt om onderwerpen van 
zeer dichtbij vast te leggen.

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

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


Een standaard 1 NIKKOR-objectief zorgt dat u schitterende 
opnamen kunt maken van dagelijkse taferelen, zelfs 
wanneer u wordt overvallen door een fantastisch foto- of 
filmmoment. Met een standaard zoomobjectief kunt u 
vanuit praktisch elk standpunt schitterende groepsfoto's, 
indrukwekkende landschapsopnamen en verbluffend fraaie 
films maken.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

STANDAARD



Met dit platte power zoom-objectief kunt u gerust scherpstellen op 
alles wat uw aandacht trekt. Met een zoombereik van 10-30 mm 
(kleinbeeldequivalent: 27-81 mm) kunt u grote camerahoeken kadreren of 
uitzoomen om actie in de verte probleemloos vast te leggen. 

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

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


Sta altijd klaar, zelfs als u wordt overrompeld door een fantastisch foto-  
of filmmoment. Met een brandpuntsbereik van 11-27,5 mm (kleinbeeld-
equivalent: 30-74 mm) is dit objectief geschikt voor uiteenlopende 
situaties, van een spontane middag in het park tot een chic diner.

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

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


Met dit heldere, handzame objectief legt u prachtige beelden vast bij 
weinig licht, zelfs bij een lage ISO-waarde, en maakt u portretten met 
een schitterend bokeh. Het objectief biedt een brandpuntsafstand van 
18,5 mm (kleinbeeldequivalent: circa 50 mm) en een snel maximaal 
diafragma van f/1.8.

STANDAARD | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


Op het land of onder water, met dit robuuste zoomobjectief dat waterdicht, 
schokbestendig en vorstbestendig is, kunt u altijd prachtige foto's en films 
vastleggen. Dankzij het zoombereik van 11-27,5 mm (kleinbeeldequivalent: 
30-74 mm) kunt u in een oogwenk wisselen tussen flatteuze portretten en 
indrukwekkende landschappen en met behulp van de brede zoomring kunt u 
zelfs wanneer u handschoenen draagt gemakkelijk zoomen.

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

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


Of u nu landschappen of wilde dieren wilt fotograferen 
of groepsportretten, portretten of extreme close-ups wilt 
maken, met een 1 NIKKOR-telezoomobjectief kunt u het 
moment altijd perfect kadreren. Combineer deze handzame 
precisieobjectieven met uw Nikon 1-camera en u kunt waar 
u ook bent genieten van razendsnelle teleopnamen uit de 
hand.

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 

TELE



Fotografeer opvallende beelden met dit speciale portretobjectief. Dankzij 
een brandpuntsafstand van 32 mm (kleinbeeldequivalent: circa 85 mm) 
en een zeer snel maximaal diafragma van f/1.2 legt u met dit heldere 
objectief met gemiddelde tele mensen in elke situatie op hun mooist vast.

TELEPHOTO | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.nl/nl_NL/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Met een veelzijdig brandpuntsbereik van 30-110 mm (kleinbeeld-
equivalent: 81-297 mm) is dit draagbare telezoomobjectief perfect tijdens 
een citytrip. Zoom probleemloos in op verafgelegen onderwerpen of leg 
de nadruk op iemands gezicht wanneer u portretten fotografeert. 

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

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


Fotografeer alles wat u inspireert met dit objectief met 10x zoom. Dankzij het 
veelzijdige brandpuntsbereik van 10-100 mm (kleinbeeldequivalent: 27-270 mm) 
is het alsof u meerdere objectieven in één hebt. Daarbij waarborgt Nikon's 
vibratiereductiesysteem (VR) heldere foto's en films.

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

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


Met een brandpuntsbereik dat zich uitstrekt tot maar liefst 300 mm 
(kleinbeeldequivalent: 810 mm) is dit voortreffelijk draagbare 
objectief ideaal voor het fotograferen van sporten, wilde dieren en 
landschappen en voor dramatische close-ups van acties in de verte 
tijdens het filmen.

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

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


Met een vloeiende zoomfunctie en een stille werking 
wanneer dat nodig is, houdt een 1 NIKKOR PD-Zoom-
objectief de actie bij en is dit objectief ideaal voor 
filmopnamen. Vibratiereductie (VR) zorgt ervoor dat 
opnamen scherp zijn en beide objectieven zijn voorzien 
van een intrekbaar objectiefmechanisme voor een 
uitstekende draagbaarheid.1 NIKKOR 

VR 10–30MM 
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

POWER ZOOM



Met dit platte power zoom-objectief kunt u gerust scherpstellen op 
alles wat uw aandacht trekt. Met een zoombereik van 10-30 mm 
(kleinbeeldequivalent: 27-81 mm) kunt u grote camerahoeken kadreren of 
uitzoomen om actie in de verte probleemloos vast te leggen. 

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

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


Film cinematografische scènes met dit objectief dat bij uitstek geschikt is  
om te filmen. Met het zoombereik van 10-100 mm (kleinbeeldequivalent:  
27-270 mm) legt u zeer heldere beelden vast, terwijl u met de motorgestuurde 
zoomschakelaar gemakkelijk snel, of juist langzaam, kunt zoomen voor 
dramatische effecten. 

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

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


Benut alle opnamemogelijkheden ten volle met Nikon 1-systeemaccessoires. 
De reeks speciale Nikon 1-accessoires is ontworpen voor een naadloze 
samenwerking met uw camera en biedt u voor elke situatie alles wat u 
nodig hebt. En als u ook in het bezit bent van een Nikon D-SLR, is de FT1 
vattingadapter een onmisbaar accessoire waarmee u een DX- of FX-formaat 
NIKKOR-objectief op elke Nikon 1-camera kunt bevestigen. 

ACCESSOIRES

GPS-APPARAAT 
GP-N100

GRIP
GR-N6000 

SPEEDLIGHT 
SB-N7

STEREOMICROFOON 
ME-1

INFRAROODAFSTANDSBEDIENING 
ML-L3

CAMERATASSET
CB-N2220SA

ELEKTRONISCHE ZOEKER
DF-N1000

GRIP
GR-N1010

WATERDICHTE BEHUIZING
WP-N3

LED-LAMP 
LD-1000

HANDRIEM
AH-N1000
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