
I AM  YOUR NIKON 1 FINDER



Nikon 1-serien byr på et stadig voksende utvalg av kompakte systemkameraer, skapt for å fange dagliglivets 
begivenheter på en ny måte. Disse raske og avanserte kameraene med utskiftbar optikk hjelper deg til å ligge et 
skritt foran.

Det tilbyr ekstraordinær ytelse, høy bildekvalitet, innovative funksjoner, og enkel håndtering, Nikon 1 tilbyr en 
flott balanse mellom ytelse, presisjon og hendighet som gjør at det leverer gode bilder til enhver tid. 

Opplev det magiske ved eksepsjonell hastighet og spenningen i det uventede når du fanger motiver som bare er 
der i brøkdelen av et sekund. Gå til filmen og gjenopplev dine beste opplevelser i HD-filmer av høy kvalitet Du 
kan også gi bildene et kunstnerisk tilsnitt med kreative funksjoner.

NIKKOR 1 objektiver gjør det enkelt å skrifte objektiv og perspektiv. De lar deg fange verden som aldri før. 
Tilbehøret til Nikon 1-systemet åpner for enda flere bildemuligheter, og med objektivadapteren FT1 som 
ekstrautstyr, kan du også bruke NIKKOR speilrefleksobjektiver. Nikon 1-systemet er like fleksibelt som det er raskt.

I AM  THE SPEED OF LIFE



VELG KATEGORI

 PERFORMANCE 
Et Nikon 1 Performance gir profesjonell kontroll - 

og det lynraskt. Forbløffende hastighet, avanserte 

funksjoner og suverene 1 Nikkor-objektiver - disse 

kompakte systemkameraene kan skilte med det 

beste når det gjelder kreativ kontroll i alle situasjoner. 

Nikon 1 Performance er et kamera du ikke legger fra 

deg, enten du bruker det som hovedkamera eller som 

supplement til speilreflekskameraet.

V3

 ADVENTURE
Du lever bare én gang. Du trenger et kamera som  

kan holde følge. Et Nikon 1 Adventure er vanntett, 

støtsikkert og frostsikkert og sørger for at alle 

spennende øyeblikk fanges presist. En robust 

kombinasjon av høy opptakshastighet, avanserte 

funksjoner og minimalistisk design gjør dette til det 

perfekte valget for den stilbevisste som vil filme og 

fotografere med høy kvalitet.

AW1

 EVERYDAY
Ta steget videre med bildekvaliteten fra et kamera 

som holder hva det lover. Nikon 1 Everyday er ideelle 

kameraer for motiver i hverdagen. De er raske, 

kompakte og lekre, og gjør det enkelt å ta flotte bilder.  

Disse hendige systemkameraer fanger selv flyktige 

øyeblikk med høy presisjon - perfekt for å få med seg 

små og store hendelser. 

 

J5 S2

KAMERAER



S2

Når øyeblikket plutselig er der overgår Nikon 1 de vanlige 
kameraene, smarttelefoner og enkle pek-og-knips-kameraer med 
god margin. 
J-modellene i Nikon 1-serien er velegnet  for fotografer som ønsker 
å bli mer kreative og gjøre mer med bildene. Med en S-modell 
kan selv nybegynnere fange de mest uventede øyeblikk med godt 
resultat.

J5
 20,8 MP 
 Wi-Fi- og NFC-aktivert

 Et kamera å bli glad i
 Enkel betjening

HURTIGE SERIEOPPTAK 
 

Ta skarpe bilder av hurtige bevegelser med 
opptil 20 b/s og kontinuerlig AF. Du oppdager 
motivene som bare er der i brøkdelen av et 
sekund. Nikon 1 Everyday-kameraene er raskere 
enn et digitalt speilreflekskamera, de fanger det 
som skjer fortere enn du oppfatter det.

BILDEKONTROLL I SANNTID

Ved hjelp av glideskalaene som vises ved siden 
av bildet kan Nikon 1 forbedre bildene før de 
tas . Det er enkelt å fryse øyeblikket, endre 
lyssettingen eller gjøre bakgrunnen uskarp.

FILMMAGI 

Nikon 1 er den perfekte filmpartner – enten 
du filmer i full HD eller lager fargerike 
reisedokumentarer. Få jevne opptak, og lek deg 
med spennende filmfunksjoner som gjør det 
enkelt å gi det hele et preg av kinokvalitet. 

BÆRBAR NIKON 1-STIL

Små, solide og minimalistiske. Nikon 1  
kameraene har en fotografisk design.  Enten du 
vil ha S-seriens enkle fotografering eller J-seriens 
kreative frihet, finnes det en modell for deg.

EVERYDAY



20,8 MP 

Skill deg ut fra smarttelefonmengden med 
imponerende bilder, 20,8 megapiksler gjør 
susen. Med den store CMOS-bildebrikken og 
1 NIKKOR-objektivene byr Nikon 1 J5 på nesten 
ubegrensede kreative muligheter.

WI-FI- OG NFC-ARKIVERT2 

Del bilder enkelt. Nikon 1 J5 gjør det raskt og 
enkelt å laste opp bilder via smartenheter.

Ta en pause fra hverdagen med Nikon 1 J5. Bildebrikken i  
CX-format er fire ganger større enn dem som finnes på de fleste 
kompaktkameraer, Og har en opptakshastighet som er raskere 
enn et digitalt speilreflekskamera, overgår Nikon 1 J5 de fleste 
kompaktkameraer og smarttelefoner med god margin.1 Dette er 
sjansen din til å ta steget opp til fotografering uten å måtte gi slipp 
på hendighet eller touch-betjening.

1. Bildebrikken i Nikon 1 J5 er på 1 tomme i CX-format. Det er omtrent fire ganger større enn 1/2,3 tommers brikker 
som finnes i de fleste kompaktkameraer.

2. Last ned Wireless Mobile Utility på smartenheten for å bruke Wi-Fi-funksjonen. Programmet er kompatibelt med 
smartenheter som bruker iOS™ og Android™, og kan lastes ned gratis fra Google Play™ og Apple App Store™. 
Android, Google, Google Play, YouTube og andre merker er varemerker for Google Inc.

Farger

EVERYDAY |            J5 

I AM  FREEDOM OF SPEED

http://www.nikon.no/no_NO/product/digital-cameras/nikon-1/everyday/nikon-1-j5


ET KAMERA Å BLI GLAD I

Nikon 1 S2 er et slankt, minimalistisk og allsidig 
kamera som forener utsøkt design med enkel 
betjening. Det er en glede å eie, og er kameraet 
du ikke vil la ligge hjemme.

ENKEL BETJENING

Ta imponerende bilder - helt enkelt. Nikon 1 S2 
tar flotte bilder og høykvalitets HD-filmer - alt 
med et enkelt knappetrykk.  

Med det stilige Nikon 1 S2 kan du ikke unngå å imponere. Et 
brukervennlig og kompakt systemkamera som er lekkert å se på 
og tar flotte bilder. Denne Nikon 1-modellen er perfekt for alle 
som er lei av uskarpe bilder fra smarttelefonen og ønsker høyere 
bildekvalitet. Det gir frihet til å følge med på moroa uansett hvor 
du er.

Farger

EVERYDAY |            S2

I AM  FAST AND STYLISH

http://www.nikon.no/no_NO/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-s2


V3
 Koble til, del og skap
 Vippbar 
berøringsskjerm

HØY BILDEHASTIGHET

Her får du lynrask respons og RAW-bilder 
med høyere opptaksfrekvens enn på 
speilreflekskameraer. Kameraet kan ta opptil 
20 b/s med kontinuerlig AF eller opptil 60 b/s 
med fokus låst på det første bildet.

FILMER I PROFESJONELL KVALITET 

Gjør opptak med presis motivfølging, og ta 
stillbilder i full oppløsning mens du filmer. Du 
kan skape dramatiske effekter med HD-opptak i 
sakte film med 120 b/s, eller kontrollere dramaet 
som utfolder seg med kreative filmfunksjoner. 

UTVIDBART SYSTEM

Utvid systemet med valgfritt Nikon 1-tilbehør, 
inkludert solid grep og elektronisk søker. 
NIKKOR speilrefleksobjektiver kan brukes ved 
hjelp av objektivadapter FT1. 

ERGONOMI

Rask og profesjonell betjening i alle situasjoner. 
Nikon 1 har en ergonomi som lar fotografen 
finjustere og komponere uten å ta øynene fra 
motivet.

Eksepsjonell bildekvalitet, raskere opptaksserier enn 
speilreflekskameraer og Nikon 1-ergonomi. Nikon 1 kameraene 
overlater ingenting til tilfeldighetene. 
Sammen med det store utvalget av tilbehør leverer disse kompakte 
systemkameraene resultater som kan gjøre deg til en lidenskapelig 
fotoentusiast.

PERFORMANCE



Farge

Følg begivenhetene med Nikon 1 V3. Nikons banebrytende 
hybride AF-system fanger bevegelser lynraskt, og CMOS-
bildebrikken med 18,4 megapiksler og ISO 160–12 800 sørger for 
skarpe og detaljrike bilder under alle lysforhold. Nikon 1 V3 er det 
perfekte andrekamera for fotografer som ønsker å reise lett men 
likevel forlanger full kontroll, som med et speilreflekskamera. 
 

KOBLE TIL, DEL OG SKAP

Innebygd Wi-Fi gjør det enkelt å jobbe videre 
med bildene via en smartenhet.2  Det er raskt 
og enkelt å dele Nikon 1-bilder, eller du kan ta 
deg inn i en verden av kreative fotoapper via en 
smartenhet.

VIPPBAR BERØRINGSSKJERM

Den vippbare berøringsskjermen gir tilgang til 
viktige opptaksfunksjoner når du trenger dem. 
Trykk på berøringsskjermen for å fokusere, ta 
bilde eller justere sentrale innstillinger. Vipp 
skjermen ned eller opp for å fotografere fra 
kreative vinkler.2. For å bruke den innebygde Wi-Fi-funksjonen, er det bare å laste ned Wireless Mobile Utility, som er gratis, 

til smarttelefon eller nettbrett. Wireless Mobile Utility er kompatibel med smartenheter som bruker iOS™ og 
Android™, og kan lastes ned gratis fra Google Play™ og Apple App Store™.  Android, Google, Google Play, 
YouTube og andre merker er varemerker for Google Inc.

PERFORMANCE |            V3

I AM  THE MASTER OF SPEED

http://www.nikon.no/no_NO/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-v3


AW1

HASTIGHET

Opptak uten forsinkelse. Selv bevegelser 
i halsbrekkende hastighet fanges, med 
serieopptak på inntil 60 b/s eller 15 b/s med 
autofokus. 
 

ROBUST

Vanntett (ned til 15 m)4 , støtsikkert (fra høyder 
på opptil 2 m)5, frostsikkert (ned til -10 °C) og 
støvbeskyttet – et Nikon 1 Adventure er alltid 
klart for nye eventyr.

FILMACTION 

Filmer kan tas opp i full HD under vann, 
utendørs i kuldegrader og når som helst der noe 
skjer. Fasesøkende AF og jevn, nærmest lydløs 
autofokus gir naturlige opptak med god lyd. Du 
kan også ta stillbilder i full oppløsning mens du 
filmer.

Når eventyret kaller, har et vanntett, støtsikkert og frostsikkert Nikon 1 
Adventure alt som skal til for å holde følge. Det er kompakt og raskt og 
beskyttet av et solid og elegant kamerahus – et hendig systemkamera for alle 
som gir seg livet i vold. Om det er spennende eventyr eller action i hverdagen 
– gå ikke glipp av øyeblikkene du vil bevare.

 Hold orden på 
eventyrene

 Bevegelseskontroll
3. Nikon 1 AW1 kan ta opptil 20 bilder i full størrelse med ca. 60 b/s når fokusfunksjonen er satt til AF-S 

og fokus og eksponering for det første bildet er fast. Dette er basert på Nikons ytelsestester. Med 
automatisk følgefokus tar kameraet opptil 22 bilder med en frekvens på ca. 15 b/s.

4.  Interne tester har vist at kameraet er vanntett i samsvar med JIS/IEC Protection Class 8 (IPX8).
5. Ifølge interne tester i samsvar med MIL-STD-810F Method 516.5: Shock standard. Kamerahuset er 

støtsikkert, men dette gjelder ikke den innebygde blitsen.

ADVENTURE



HOLD ORDEN PÅ EVENTYRENE

Støtte for GPS og GLONASS betyr at du 
kan registrere nøyaktig stedsinformasjon i 
bildedataene (EXIF).6 Spor høyden eller dybden 
med den kombinerte høyde-/dybdemåleren, 
og kontroller posisjonen med det elektroniske 
kompasset.7 

BEVEGELSESKONTROLL

Kameraet er en fornøyelse å bruke også 
med hansker. Bare hold nede knappen for 
bevegelseskontroll, og skråstill kameraet for å 
justere innstillingene, eller for å se på det du har 
tatt opp.

Møt kameraet som alltid er beredt. Det vanntette, støtsikre, 
frostsikre og utrolig raske Nikon 1 AW1 holder hva det lover - det 
er alltid klart til å følge med på ferden. Enten du er i skibakken, på 
safari eller en tur på byen, er dette lekre systemkameraet klart til å 
forevige det hele.

Farger

6. Retningsinformasjon registreres som EXIF-data når fotografen bruker zoomobjektivet 1 NIKKOR AW 11–27.5mm 
f/3.5–5.6 eller vidvinkelobjektivet 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8. 

7. Kombinert høyde-/dybdemåler og kompass gir omtrentlige mål og informasjon. Opplysningene bør ikke brukes til 
nøyaktig beregning av sted eller mål.

ADVENTURE |            AW1

I AM  STRONG AND IRRESISTIBLE

http://www.nikon.no/no_NO/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-aw1


 TELE
Fang handlingen på avstand med en 1 NIKKOR 

telezoom. Disse kompakte og kraftige alt-i-ett-

objektivene dekker det hele – fra motiver på lang 

avstand til nærbilder, og de er en fryd å bruke på 

frihånd.

 VIDVINKEL 
Et 1 NIKKOR vidvinkelobjektiv viser de store vyer. Fang 

det unike perspektivet. Vis ruvende fjellkjeder eller 

storbyens profil, få med hele familien eller fokuser på 

én enkelt person.

 MOTORZOOM
Ta kontroll over motiver i bevegelse med et 1 NIKKO 

PD zoomobjektiv. Nikons zoomteknologi gir rask og 

jevn zooming, noe som gjør disse objektivene spesielt 

godt egnet både til actionfotografering og filming. 

 NORMAL
For fleksibilitet til å ta landskapsbilder, bevegelsesbilder 

og portretter med samme objektiv, er en normalzoom 

løsningen. Uforutsigbare øyeblikk venter ikke på at du 

skifter objektiv – så sørg for alltid å være klar til å ta 

skarpe bilder uten forsinkelser.

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



Ta inspirerende landskapsbilder, flotte portretter eller samle familie 
og venner til gruppebilder der alle kommer med. Et 1 NIKKOR 
vidvinkelobjektiv har det som skal til for å skape romfølelse i et innemiljø, 
og det er flott til eksperimentering med vidvinkel under filming.

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



Fang verden skarpt og lek deg med dette slanke 10 mm vidvinkelobjektivet 
(tilsvarer 27 mm på 35 mm-format). Skap portretter med drømmeaktig 
bakgrunn og fremhev motivet ved å bruke største blenderåpning, f/2,8. 
Stillegående autofokus er uvurderlig under filming. 

VIDVINKEL | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

http://www.nikon.no/no_NO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8


Ta imponerende bilder av spennende eventyr hvor som helst med det 
vanntette, støtsikre og frostsikre vidvinkelobjektivet 1 NIKKOR AW. Stor 
lysstyrke, f/2,8, gjør det enkelt å ta skarpe bilder i svakt lys. Det er spesielt 
nyttig for undervannsfotografering i grumsete vann.

VIDVINKEL | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

http://www.nikon.no/no_NO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-10mm-f-2-8


Vær der det skjer. Med et brennviddeområde på 6,7–13 mm (tilsvarer ca 
18–35 mm på 35 mm-format) er dette zoomobjektivet med ultravidvinkel 
perfekt når du vil gå tett på motivet.

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

http://www.nikon.no/no_NO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-6-7-13mm-f-3-5-5-6


Med en 1 NIKKOR normalzoom er du alltid klar til å ta gode 
bilder av hverdagens begivenheter, selv når det store motivet 
eller den store filmmuligheten kommer overraskende på deg. 
Et normalzoom er ypperlig til gruppebilder, landskapsbilder 
og filmer fra så å si alle vinkler.

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



Denne lille motorzoomen gir frihet til å fokusere på alt som fanger 
oppmerksomheten. Med zoomområde fra 10–30 mm (tilsvarer 27–81 mm 
på 35 mm) gjør det enkelt å komponere vidvinkelbilder og å zoome inn 
begivenheter et stykke unna. 

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

http://www.nikon.no/no_NO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


Du er alltid forberedt, selv når øyeblikket du gjerne vil forevige, kommer 
som en overraskelse. Med et brennviddeområde på 11–27,5 mm (tilsvarer 
30–74 mm på 35 mm-format) kan du bruke dette objektivet til å fotografere 
alt fra en ettermiddag i parken til et eksklusivt middagsselskap.

NORMAL | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.no/no_NO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Dette lyssterke og kompakte objektivet leverer flotte bilder i svakt lys, 
selv med lav ISO, og det gir portretter med flott bokeh. Brennvidden på 
18,5 mm tilsvarer ca. 50 mm på 35 mm-format, og største blenderåpning 
er f/1,8.

NORMAL | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

http://www.nikon.no/no_NO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-18-5mm-f-1-8


Enten du er på land eller under vann, kan du alltid ta spennende bilder og 
filmer med dette robuste vanntette, støtsikre og frostsikre zoomobjektivet. 
Zoomområdet fra 11 til 27,5 mm (tilsvarer 30–74 mm på 35 mm-format) er fint 
for å veksle mellom flatterende portretter og storslagne landskap på et øyeblikk, 
mens den brede zoomringen gjør det enkelt å zoome, selv med hansker på.

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

http://www.nikon.no/no_NO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Enten motivet er landskap, dyr, grupper, portretter 
eller ekstreme nærbilder: Et 1 NIKKOR teleobjektiv 
fanger  øyeblikket perfekt. 
 Bruk disse kompakte presisjonsobjektivene sammen 
med Nikon 1, og gled deg over høy hastighet og stabile 
teleopptak uten stativ, uansett hvor du drar.

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 

TELEOBJEKTIV



Ta slående bilder med dette portrettobjektivet. Dette lyssterke og middels 
lange teleobjektivet får fram det beste i motivet. Brennvidden er 32 mm 
(tilsvarer ca. 85 mm på 35 mm-format) og største blenderåpning er f/1,2.

TELEOBJEKTIV | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.no/no_NO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Den allsidige brennvidden på 30–110 mm (tilsvarer 81–297 mm på 
35 mm-format), gjør dette lette teleobjektivet perfekt til storbyferie. 
Du kan komme tett på motivet, eller du kan bruke det til å trekke 
oppmerksomheten mot ansiktet når du tar portretter. 

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

http://www.nikon.no/no_NO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6


Fotografer hva som helst som inspirerer deg med dette allsidige 
10 x zoomobjektivet. Brennvidden på 10–100 mm (tilsvarer 27–270 mm på 
35 mm-format) gjør at det føles som å ha flere objektiver i ett, og Nikon 
sin  bildestabilisering (VR) sørger for skarpe stillbilder og filmer.

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

http://www.nikon.no/no_NO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-0-5-6


Brennviddeområdet går helt til 300 mm (tilsvarer 810 mm på  
35 mm-format). Dette kompakte objektivet er perfekt til sport, natur 
og landskap og til detaljer i det fjerne når du filmer.

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

http://www.nikon.no/no_NO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-70%E2%80%93300mm-f-4-5%E2%80%935-6


Et 1 NIKKOR PD-objektiv gir jevn og nærmest lydløs 
zooming når du trenger det, og holder fint tritt med 
alt som skjer. Et perfekt objektiv til filming. Begge 
objektivene har bildestabilisator som sørger for skarpe 
bilder, og begge har en inntrekksmekanisme som gjør 
dem enkle å ha med seg.

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

MOTORZOOM



Denne tynne motorzoomen gir frihet til å fokusere på alt som fanger 
oppmerksomheten. Med zoomområde fra 10–30 mm (tilsvarer 27–81 mm 
på 35 mm) gjør det enkelt å komponere vidvinkelbilder og å zoome inn 
begivenheter et stykke unna. 

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

http://www.nikon.no/no_NO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


Dette objektivet ble utviklet for filmopptak. Zoomområdet på 10–100 mm 
(tilsvarer 27–270 mm på 35 mm-format) dekker praktisk talt alt, og med høy 
skarphet. Zoombryteren gjør det enkelt å zoome raskt, eller sakte, for å oppnå  
en dramatisk effekt. 

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

http://www.nikon.no/no_NO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom


Få mest mulig ut av fotograferingen med Nikon 1 systemtilbehør. 
Nikon 1-serien av tilbehør er utviklet for å fungere sømløst med kameraet, 
og sørger for at du kan være rustet for enhver situasjon. Hvis du også har et 
digitalt speilreflekskamera fra Nikon, er objektivadapteren FT1 et uunnværlig 
tilbehør. Med den kan du bruke NIKKOR-objektiver i DX- eller FX-format på 
Nikon 1-kameraene. 

TILBEHØR

GPS-MOTTAKER 
GP-N100

GREP
GR-N6000

BLITS 
SB-N7

STEREOMIKROFON 
ME-1

INFRARØD FJERNKONTROLL 
ML-L3

KAMERAHUSSETT
CB-N2220SA

ELEKTRONISK SØKER
DF-N1000

GREP
GR-N1010

UNDERVANNSHUS
WP-N3

LED-LAMPE 
LD-1000

HÅNDSTROPP
AH-N1000
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