
JESTEM  ODKRYWCĄ TWOJEGO NIKONA 1



Stale powiększająca się rodzina aparatów bezlusterkowych z wymienną optyką Nikon 1 to zupełnie nowy sposób 
na uchwycenie tempa życia. Te niewielkie, szybkie i zaawansowane aparaty pozwalają zawsze panować nad akcją.

Oferuje wyjątkowo wysoką wydajność, imponującą jakość obrazu, innowacyjne cechy i bezproblemowe 
działanie, aparat Nikon 1 uosabia idealną równowagę sił, precyzji i poręczności tak aby zaoferować zdjęcia, 
których nawet sobie nie wyobrażałeś.

Poczuj magię szybkości i dreszcz nieoczekiwanych emocji na zdjęciach, odkrywając ujęcia ukryte dotąd w 
ułamkach sekund. Nagrywaj filmy w jakości HD, aby móc ponownie przeżywać wspaniałe przygody. Korzystaj  
z innowacyjnych trybów kreatywnych, aby dodawać do zdjęć efekty artystyczne.

Specjalnie stworzone obiektywy 1 NIKKOR można szybko wymieniać, by w kilka chwil uzyskać zupełnie nowe 
spojrzenie na świat. Akcesoria systemu Nikon 1 dodatkowo poszerzają możliwości fotografowania. Aby uzyskać 
jeszcze większą elastyczność, można dodać opcjonalny adapter do mocowania FT1 i używać obiektywów 
NIKKOR do lustrzanek cyfrowych.

JESTEM  DYNAMIKĄ ŻYCIA 



WYBIERZ KATEGORIĘ

 ZAAWANSO
WANE
Przejmij błyskawiczną, profesjonalną kontrolę nad 
sytuacją dzięki zaawansowanym aparatom Nikon 1. 
Połączenie wyjątkowo szybkiej pracy, zaawansowanych 
funkcji i doskonałej optyki obiektywów 1 NIKKOR 
zapewnia niezrównaną kontrolę twórczą  
w przenośnym formacie. Bez względu na to, czy służą 
za aparat dodatkowy do lustrzanki cyfrowej, czy za 
sprzęt podstawowy, aparatów Nikon 1 aż nie chce się 
odkładać.

V3

 WYCZYNOWE
W życiu nie ma przycisku ponownego odtwarzania. 
Potrzebujesz aparatu, który dotrzyma Ci kroku. 
Odporny na wodę, wstrząsy i mróz – to właśnie 
aparat bezlusterkowy z wymienną optyką Nikon 1 
z kategorii wyczynowej, którym można z niezwykłą 
precyzją uwiecznić każdy wyjątkowy moment. Dzięki 
połączeniu rewelacyjnej szybkości fotografowania, 
niezawodnych funkcji i minimalistycznego wzornictwa 
pozwala on rejestrować wysokiej jakości zdjęcia i filmy 
dosłownie w każdych okolicznościach. Jest przy tym 
bardzo elegancki.

AW1

 CODZIENNE 
Rejestruj wysokiej jakości zdjęcia niezapomnianych 
chwil aparatem, który Cię nie zawiedzie. Aparaty 
Nikon 1 do codziennego użytku są szybkie, niewielkie 
i eleganckie, a przy tym pozwalają wyjątkowo 
łatwo uchwycić idealne ujęcie. Dzięki tym aparatom 
bezlusterkowym z wymienną optyką możesz  
z wyjątkową precyzją uwieczniać magię 
emocjonujących chwil. Żadna z nich już Ci nie umknie.

J5 S2

APARATY



S2

Gdy trzeba zrobić zdjęcie tu i teraz, aparaty Nikon 1 do 
codziennego użytku zostawiają daleko w tyle smartfony i proste 
aparaty do pstrykania. Model z serii J to idealna propozycja dla 
aktywnych fotografów, którzy chcą poszerzyć swoje możliwości 
kreatywne i wycisnąć więcej ze sprzętu. Modele z serii S pomogą 
nawet początkującym użytkownikom bez wahania uwieczniać 
nieoczekiwane chwile.

J5
 20,8 MP 
 Obsługa komunikacji WiFi i NFC 

 Pokochasz swój aparat
 Łatwa obsługa

SZYBKIE FOTOGRAFOWANIE 
Tryb Ciągły AF pozwala wykonywać ostre 
zdjęcia dynamicznych wydarzeń z szybkością 
do 20 kl./s, a tym samym odkrywać ujęcia 
skryte w ułamkach sekund. Aparaty Nikon 1 
do codziennego użytku szybciej niż lustrzanki 
cyfrowe rejestrują dynamiczne wydarzenia, za 
którymi ludzkie oko nie jest w stanie nadążyć.

KOREKCJA PARAMETRÓW  
ZDJĘCIA NA ŻYWO

Mając w ręku aparat Nikon 1, możesz ulepszać 
zdjęcia jeszcze przed ich wykonaniem – 
wystarczy zmieniać ustawienia suwaków 
wyświetlanych obok obrazu. Teraz możesz bez 
trudu zatrzymywać ruch, poprawiać oświetlenie i 
rozmywać tło, aby każde zdjęcie budziło podziw.

MAGIA KINA 
Aparat Nikon 1 to idealny sprzęt do filmowania 
– od filmów Full HD do kolorowych pamiętników 
z podróży. Ciesz się nagraniami dynamicznych 
wydarzeń i korzystaj z różnych trybów 
filmowania, aby nadawać filmom wyjątkowy 
charakter.

NIKON 1 – PORĘCZNA ELEGANCJA
Niewielkie, solidne i doskonale minimalistyczne 
aparaty Nikon 1 do codziennego użytku są 
naprawdę stylowe. Na pewno znajdziesz model 
dla siebie – z łatwej w obsłudze serii S lub z serii 
J, która zapewni Ci swobodę tworzenia.

CODZIENNE



20,8 MP 
Twoje zdjęcia o imponującej rozdzielczości 
20,8 mln pikseli będą się wyróżniały na tle 
zdjęć ze smartfona. Aparat Nikon 1 J5 z dużą 
matrycą CMOS i obiektywem z serii 1 NIKKOR 
umożliwia realizowanie najbardziej kreatywnych 
pomysłów.

OBSŁUGA KOMUNIKACJI WI-FI I NFC2

Teraz możesz łatwo udostępnić każde wspaniałe 
zdjęcie. Aparat Nikon 1 J5 umożliwia szybsze niż 
kiedykolwiek przesyłanie wysokiej jakości zdjęć 
za pośrednictwem urządzenia inteligentnego.

Z aparatem Nikon 1 J5 wyróżnisz się z tłumu. Ultraprzenośny Nikon 1 
J5 pozostawia aparaty kompaktowe i smartfony daleko w tyle dzięki 
matrycy w formacie CX, która jest cztery razy większa niż matryce w 
większości aparatów kompaktowych, oraz prędkości fotografowania 
większej niż w cyfrowej lustrzance jednoobiektywowej1. Aparat 
został stworzony z myślą o tych, którzy na równi z jakością zdjęć cenią 
sobie poręczność i obsługę dotykową.

1. Jednocalowa matryca formatu CX zastosowana w aparacie Nikon 1 J5 jest w przybliżeniu cztery razy większa niż 
matryce 1/2,3 cala stosowane w większości aparatów kompaktowych.

2. W celu korzystania z funkcji Wi-Fi wystarczy pobrać na urządzenie inteligentne aplikację Wireless Mobile Utility. 
Aplikacja jest kompatybilna z urządzeniami inteligentnymi z systemem iOS™ i Android™. Można ją pobrać 
bezpłatnie z serwisu Google Play™ lub Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube i inne znaki są 
znakami towarowymi firmy Google Inc.

Kolory

CODZIENNE |            J5 

JESTEM  SZYBKOŚCIĄ DAJĄCĄ WOLNOŚĆ

http://www.nikon.pl/pl_PL/product/digital-cameras/nikon-1/everyday/nikon-1-j5


POKOCHASZ SWÓJ APARAT
Gładki, idealnie spasowany i doskonale 
minimalistyczny Nikon 1 S2 łączy wyjątkowe 
wzornictwo z łatwą obsługą. Jego posiadanie 
sprawia wiele przyjemności. Tego aparatu z 
pewnością nigdy nie zostawisz w domu.

ŁATWA OBSŁUGA
Ciesz się doskonałymi efektami bez 
najmniejszych trudności. Wystarczy jedno 
naciśnięcie przycisku aparatu Nikon 1 S2, aby 
rejestrować wyjątkowo szczegółowe zdjęcia  
i bezbłędne filmy HD.  

Nikon 1 S2 imponuje śmiałą stylistyką. Jest to imponujący i szybki 
aparat bezlusterkowy z wymienną optyką, którego wygląd 
porywa nie mniej niż dynamika rejestrowanych nim zdjęć  
i filmów HD. Idealna propozycja dla każdego, kto ma już dość 
niewyraźnych fotek ze smartfonów i chce rejestrować lepsze, 
bardziej emocjonujące zdjęcia w samym centrum akcji.

Kolory

JESTEM  SZYBKI I STYLOWY

CODZIENNE |            S2

http://www.nikon.pl/pl_PL/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-s2


V3
 Łączenie, 
udostępnianie, 
tworzenie

 Odchylany ekran 
dotykowy

SZYBKIE ZDJĘCIA SERYJNE
Rejestruj ulotne sceny na zdjęciach seryjnych 
w formacie RAW z szybkością przekraczającą 
możliwości lustrzanek cyfrowych. Fotografuj  
z szybkością do 20 kl./s z ciągłym AF lub nawet 
60 kl./s przy ostrości ustawionej na pierwszej 
klatce.

PROFESJONALNA JAKOŚĆ FILMÓW 
Nagrywaj filmy z precyzyjnym śledzeniem 
obiektów w ruchu, jednocześnie wykonując 
zdjęcia w pełnej rozdzielczości. Dodaj 
ujęciom dramatyzmu poprzez filmowanie ze 
spowolnieniem przy 120 kl./s w jakości HD lub 
kontroluj atmosferę dzięki kreatywnym trybom 
filmowania. 

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY ZESTAWU 
FOTOGRAFICZNEGO

Zestaw można uzupełnić o opcjonalne akcesoria 
Nikon 1, w tym solidny uchwyt i wizjer 
elektroniczny. Adapter do mocowania FT1 
umożliwia korzystanie z obiektywów NIKKOR 
do lustrzanek cyfrowych.

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA
Ciesz się szybkością działania i ogromnymi 
możliwościami kontroli w każdej sytuacji. 
Ergonomiczna konstrukcja aparatów Nikon 1 
pozwala na kreatywną pracę i korygowanie 
ustawień bez odrywania wzroku od 
fotografowanego obiektu.

Zaawansowane aparaty Nikon 1 nie pozostawiają niczego przypadkowi, 
łącząc doskonałą jakość zdjęć z inteligentną ergonomią oraz szybkością 
wykonywania zdjęć seryjnych przewyższającą nawet lustrzanki 
cyfrowe. W połączeniu z wieloma precyzyjnymi akcesoriami Nikon 1 te 
aparaty bezlusterkowe z wymienną optyką dają nowe, emocjonujące 
możliwości fotografowania.

ZAAWANSOWANE



Kolor

Podążaj za akcją z aparatem Nikon 1 V3. Przełomowy hybrydowy system 
AF firmy Nikon pozwala uchwycić ruch z niewiarygodną szybkością, a 
matryca CMOS o rozdzielczości 18,4 mln pikseli i zakresie czułości ISO 
160–12800 gwarantuje piękne, szczegółowe zdjęcia w każdych warunkach 
oświetleniowych. Nikon 1 V3 jest doskonały jako krok w kierunku wyższej 
jakości fotografowania lub jako aparat dodatkowy – to idealna propozycja 
dla profesjonalnych fotografów, dla których podróżowanie z lekkim 
bagażem jest równie ważne, co pełna kontrola kreatywna.

ŁĄCZENIE, UDOSTĘPNIANIE, TWORZENIE
Wbudowana funkcja Wi-Fi ułatwia pracę 
ze zdjęciami przy użyciu urządzenia 
inteligentnego2. W ten sposób można 
szybko i łatwo udostępniać wysokiej jakości 
zdjęcia wykonane aparatem Nikon 1 lub 
korzystać z szerokiej gamy twórczych aplikacji 
fotograficznych.

ODCHYLANY EKRAN DOTYKOWY
Ruchomy monitor dotykowy o wysokiej czułości 
zapewnia łatwy dostęp do najważniejszych 
funkcji fotografowania. Wystarczy stuknięcie 
panelu monitora, aby ustawiać ostrość, 
rejestrować zdjęcia i korygować najważniejsze 
ustawienia. Ekran można odchylać, co ułatwia 
fotografowanie pod różnymi kątami.

2. Aby korzystać z wbudowanej funkcji Wi-Fi, wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Wireless Mobile Utility na 
smartfon lub tablet. Aplikacja jest kompatybilna z urządzeniami inteligentnymi z systemem iOS™ i Android™. 
Można ją pobrać bezpłatnie z serwisu Google Play™ lub Apple App Store™.  Android, Google, Google Play, 
YouTube i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google Inc.

ZAAWANSOWANE |            V3

JESTEM  MISTRZEM SZYBKOŚCI

http://www.nikon.pl/pl_PL/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-v3


AW1

SZYBKOŚĆ
Rób zdjęcia bez najmniejszego opóźnienia, 
rejestruj nawet najszybszy ruch i uwiecznij każdą 
chwilę akcji na zdjęciach seryjnych z szybkością 
do 60 kl./s (15 kl./s z autofokusem).3

KONSTRUKCJA GOTOWA NA PRZYGODY
Aparaty wyczynowe Nikon 1 są wodoodporne 
(do głębokości 15 m)4, wstrząsoodporne (przy 
upadku z wysokości do 2 m)5, mrozoodporne 
(do -10°C) i pyłoszczelne, więc żadna akcja nie 
jest im straszna.

AKCJA FILMOWA 
Teraz możesz nagrywać filmy Full HD nawet pod 
wodą lub na mrozie – zawsze w samym centrum 
akcji. Dzięki autofokusowi z detekcją fazową 
oraz płynnym i cichym zmianom ostrości filmy 
nie tylko wyglądają naturalnie, ale też świetnie 
brzmią. Do tego jeszcze można podczas 
filmowania robić zdjęcia w pełnej rozdzielczości.

Gdy poczujesz zew przygody, odporny na wodę, wstrząsy i mróz aparat 
wyczynowy Nikon 1 zawsze dotrzyma Ci kroku. To idealny sprzęt 
fotograficzny, gdy idziesz na całość – niewielki, szybki i zamknięty  
w wytrzymałej, a przy tym nieodparcie eleganckiej obudowie. Czy to na 
epickiej wyprawie, czy w natłoku codziennych przygód, teraz nie przegapisz 
żadnej chwili godnej uwiecznienia.

 Śledzenie wydarzeń
 Obsługa ruchem

3. Testy działania aparatu przeprowadzone przez firmę Nikon wykazały, że Nikon 1 AW1 może rejestrować 
zdjęcia w pełnej rozdzielczości z szybkością około 60 kl./s przez maksymalnie 20 klatek, przy wybranym 
trybie ustawiania ostrości AF-S oraz z ostrością i ekspozycją ustaloną dla pierwszej klatki. Przy 
włączonym śledzeniu ostrości można zarejestrować do 22 klatek z prędkością ok. 15 kl./s.

4.  Próby przeprowadzone przez firmę Nikon wykazały wodoodporność klasy 8 (IPX8) wg JIS/IEC.
5. Na podstawie prób przeprowadzonych przez firmę Nikon zgodnie z normą testową MIL-STD-810F 

(metoda 516.5: odporność na wstrząsy). Dane dotyczące odporności korpusu aparatu na wstrząsy nie 
dotyczą podnoszonej lampy błyskowej.

WYCZYNOWE



ŚLEDZENIE WYDARZEŃ
Dzięki współpracy z systemami nawigacji GPS  
i GLONASS można zapisywać dokładne 
informacje o pozycji w danych obrazu (EXIF)6. 
Aparat umożliwia śledzenie wysokości 
lub głębokości pod wodą za pomocą 
dwufunkcyjnego czujnika wysokości n.p.m./
głębokości oraz sprawdzanie pozycji na 
kompasie elektronicznym7

OBSŁUGA RUCHEM
Ciesz się niespotykaną łatwością fotografowania 
– nawet w rękawiczkach. Wystarczy nacisnąć 
i przytrzymać przycisk obsługi ruchem, a 
następnie przechylić aparat, aby zmieniać 
ustawienia lub przeglądać wykonane zdjęcia.

Ten aparat nie wie, co to wymówka. Odporny na wodę, wstrząsy 
i mróz, a przy tym niewiarygodnie szybki Nikon 1 AW1 jest gotów 
do działania wszędzie tam, gdzie Ty. Czy szusujesz na stoku, czy 
przeżywasz emocje safari, czy wyruszasz na nocną eskapadę po 
mieście, ten solidny i elegancki aparat bezlusterkowy z wymienną 
optyką jest przygotowany na każdą przygodę.

Kolory

6. Informacje o kierunkach są zapisywane (w postaci danych EXIF) jedynie w przypadku korzystania z obiektywu 
zmiennoogniskowego 1 NIKKOR AW 11–27.5mm f/3.5–5.6 lub obiektywu szerokokątnego 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8. 

7. Dwufunkcyjny czujnik wysokości n.p.m./głębokości i kompas podają przybliżone odczyty i dane. Nie należy ich 
używać do pomiarów ani określania lokalizacji w sytuacjach wymagających precyzji.

WYCZYNOWE |            AW1

JESTEM

WYTRZYMAŁY I TRUDNO MI SIĘ OPRZEĆ

http://www.nikon.pl/pl_PL/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-aw1


 TELEOBIEKTYWY
Zbliż się do akcji dzięki teleobiektywowi 
zmiennoogniskowemu 1 NIKKOR. Te mocne, 
kompaktowe i wszechstronne obiektywy z równym 
powodzeniem sprostają odległym obiektom  
i ekstremalnym zbliżeniom, a przy tym są wyjątkowo 
wygodne przy fotografowaniu z ręki.

 SZEROKOKĄTNE 
Spójrz na świat szerzej i komponuj idealne ujęcia  
z obiektywem szerokokątnym 1 NIKKOR. Można 
dzięki niemu objąć rozległe pasma górskie i krajobrazy 
miejskie, zmieścić w kadrze całą rodzinę lub 
skoncentrować się na jednej, wyjątkowej osobie.

 POWER ZOOM
Z obiektywem 1 NIKKOR PD-Zoom zyskujesz pełną 
kontrolę nad fotografowaniem ruchomych obiektów. 
Technologia zoomu firmy Nikon sterowanego 
elektrycznie umożliwia szybką i płynną zmianę 
ogniskowej, co szczególnie przydaje się podczas 
filmowania lub fotografowania dynamicznych 
wydarzeń. 

 STANDARDOWE
Standardowy obiektyw z zoomem daje elastyczność 
fotografowania krajobrazów, dynamicznych scen akcji 
i portretów. Spontaniczne wydarzenia nie dają czasu 
na zmianę obiektywu, więc warto zawsze być  
w gotowości, by niezwłocznie uwiecznić ostre ujęcia.

OBIEKTYWY

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



Inspirujące krajobrazy, piękne portrety, grupowe zdjęcia rodziny  
i znajomych, na których dla wszystkich starczy miejsca... Bez względu na 
to, czy chcesz zwiększyć poczucie przestrzeni przy portrecie  
w pomieszczeniach, czy eksperymentować z ujęciami szerokokątnymi 
podczas filmowania, bez trudu znajdziesz idealny obiektyw szerokokątny 
1 NIKKOR.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

SZEROKOKĄTNE



Cienki obiektyw szerokokątny 10 mm (odpowiednik w formacie 
małoobrazkowym: 27 mm) pozwala ostro uchwycić szerszą perspektywę. 
Duży otwór przysłony f/2,8 daje plastyczne rozmycie tła na portretach  
i wyraźne rozdzielanie planów zdjęciowych. Wyjątkowo cichy autofokus 
jest ogromną zaletą podczas filmowania. 

SZEROKOKĄTNE | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Odporny na wodę, wstrząsy i mróz obiektyw szerokokątny z serii 
1 NIKKOR AW, którym można w każdych warunkach uchwycić rozległe 
ujęcia. Duży otwór względny f/2,8 gwarantuje ostrość zdjęć wykonanych 
w słabym oświetleniu, co jest szczególnie przydatne przy fotografowaniu 
krajobrazów podwodnych w półmroku.

SZEROKOKĄTNE | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Przenieś się do samego centrum zdarzeń. Ultraszerokokątny obiektyw 
zmiennoogniskowy z zakresem ogniskowych 6,7–13 mm (odpowiednik 
w formacie małoobrazkowym: ok. 18–35 mm) to świetny sposób na 
zbliżenie się do fotografowanych obiektów.

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

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


Obiektyw standardowy 1 NIKKOR pozwala zawsze 
rejestrować świetne zdjęcia codziennych scen, nawet 
gdy chwila na doskonałe zdjęcie lub film przyjdzie 
niespodziewanie. Mając do dyspozycji standardowy 
obiektyw zmiennoogniskowy, można rejestrować pełne 
życia zdjęcia grupowe, imponujące krajobrazy i wyjątkowe 
filmy niemal z dowolnego miejsca.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 
PDZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

STANDARDOWE



Smukły, wydajny obiektyw zmiennoogniskowy, który pozwala skupić się 
na dowolnym szczególe. Zakres ogniskowych 10–30 mm (odpowiednik 
w formacie małoobrazkowym: 27–81 mm) umożliwia łatwe rejestrowanie 
zarówno ujęć szerokokątnych, jak i zbliżeń akcji w oddali. 

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

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


Obiektyw ten zapewnia gotowość każdym momencie, nawet gdy 
doskonała okazja do zrobienia zdjęcia lub nagrania filmu nadarzy się 
niespodziewanie. Zakres ogniskowych 11–27,5 mm (odpowiednik  
w formacie małoobrazkowym: 30–74 mm) pozwala uchwycić każdą scenę 
– od spontanicznego wyjścia do parku po uroczyste przyjęcie.

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

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


Jasny obiektyw do doskonałych zdjęć w trudnych warunkach 
oświetleniowych, nawet przy niskiej czułości ISO, oraz portretów 
z efektownym rozmyciem tła. Obiektyw ma ogniskową 18,5 mm 
(odpowiednik w formacie małoobrazkowym: ok. 50 mm) i duży otwór 
względny f/1,8.

STANDARDOWE | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


Ten wytrzymały obiektyw zmiennoogniskowy jest odporny na wodę, wstrząsy 
i mróz, więc zawsze można nim rejestrować świetne zdjęcia i filmy na lądzie 
i pod wodą. Zakres ogniskowej 11–27,5 mm (odpowiednik w formacie 
małoobrazkowym: 30–74 mm) pozwala przechodzić od pięknych portretów do 
rozległych krajobrazów, a szeroki pierścień zooma jest wygodny w obsłudze 
nawet w rękawiczkach.

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

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


Krajobrazy, przyroda, zdjęcia grupowe, portrety, 
ekstremalne zbliżenia – teleobiektywy zmiennoogniskowe 
1 NIKKOR zawsze uchwycą idealne ujęcie. Połączenie 
tych precyzyjnie wykonanych obiektywów z aparatem 
Nikon 1 umożliwia wykonywanie zdjęć w szerokim zakresie 
ogniskowych, z dużą szybkością i bez użycia statywu.

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 

TELEOBIEKTYWY



Obiektyw stworzony specjalnie do wyjątkowych portretów. Dzięki 
ogniskowej 32 mm (odpowiednik w formacie małoobrazkowym: ok. 
85 mm) i wyjątkowo dużemu otworowi względnemu f/1,2 ten jasny, 
krótki teleobiektyw gwarantuje wykonywanie najpiękniejszych zdjęć 
portretowych w każdej sytuacji.

TELEOBIEKTYWY | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.pl/pl_PL/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Dzięki uniwersalnemu zakresowi ogniskowych 30–110 mm (odpowiednik 
w formacie małoobrazkowym: 81–297 mm) ten teleobiektyw 
zmiennoogniskowy idealnie sprawdzi się podczas zwiedzania miasta. 
Umożliwia zarówno łatwe zbliżenia odległych obiektów, jak i skupienie się 
na twarzy obiektu podczas wykonywania portretów. 

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

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


Fotografuj wszystko, co Cię zainspiruje, tym wszechstronnym obiektywem 
z 10-krotnym zoomem. Uniwersalny zakres ogniskowych 10–100 mm 
(odpowiednik w formacie małoobrazkowym: 27–270 mm) łączy zalety kilku 
różnych obiektywów, a system redukcji drgań firmy Nikon (VR) zapewnia  
wyraźne zdjęcia i filmy.

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

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


Dzięki zakresowi ogniskowych aż do imponujących 300 mm 
(odpowiednik w formacie małoobrazkowym: 810 mm) ten obiektyw 
idealnie nadaje się do fotografowania sportu, dzikiej przyrody i 
krajobrazów, a także do dramatycznych zbliżeń odległych scen akcji 
podczas filmowania.

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

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


Obiektywy 1 NIKKOR PD-Zoom zapewniają płynne 
zmiany ogniskowej i cichą pracę, dzięki czemu idealnie 
nadążają za akcją i nadają się szczególnie dobrze 
do nagrywania filmów. System redukcji drgań (VR) 
gwarantuje ostrość ujęć, a oba obiektywy są wyjątkowo 
przenośne dzięki mechanizmowi chowania.

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PDZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PDZOOM

POWER ZOOM



Smukły, wydajny obiektyw zmiennoogniskowy, który pozwala skupić się 
na dowolnym szczególe. Zakres ogniskowych 10–30 mm (odpowiednik 
w formacie małoobrazkowym: 27–81 mm) umożliwia łatwe rejestrowanie 
zarówno ujęć szerokokątnych, jak i zbliżeń akcji w oddali. 

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

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


Ten obiektyw stworzono specjalnie z myślą o filmowaniu. Zakres ogniskowych 
10–100 mm (odpowiednik w formacie małoobrazkowym: 27–270 mm) umożliwia 
rejestrowanie obrazu z doskonałą ostrością, a przełącznik zoomu sterowanego 
elektrycznie ułatwia wykonywanie szybkich lub powolnych zbliżeń w celu 
nadania ujęciom pożądanego dramatyzmu. 

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

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


Maksymalnie wykorzystaj możliwości podczas sesji dzięki akcesoriom do 
systemu Nikon 1. Akcesoria z rodziny Nikon 1 zostały stworzone specjalnie 
do współpracy z aparatami Nikon 1, aby sprostać każdej sytuacji. Jeśli masz 
też lustrzankę cyfrową Nikon, kluczowym wyposażeniem będzie adapter do 
mocowania FT1, który pozwala używać z aparatami Nikon 1 obiektywów 
NIKKOR formatu DX i FX. 

AKCESORIA

ODBIORNIK GPS 
GP-N100

UCHWYT 
GR-N6000

LAMPA BŁYSKOWA 
SB-N7

MIKROFON STEREOFONICZNY 
ME-1

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA NA 
PODCZERWIEŃ 

ML-L3

ZESTAW FUTERAŁÓW NA KORPUS
CB-N2220SA

ELECTRONIC VIEWFINDER
DF-N1000

UCHWYT 
GR-N1010

OBUDOWA WODOSZCZELNA
WP-N3

LAMPA LED 
LD-1000

PASEK NA RĘKĘ
AH-N1000
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