
SOU  A AJUDA PARA ENCONTRAR A SUA NIKON 1



A gama em contínua expansão de câmaras compactas de lentes intercambiáveis Nikon 1 portáteis é uma forma 
completamente nova de capturar a velocidade da vida. Pequenas, rápidas e poderosas, estas velozes câmaras de 
lentes intercambiáveis mantêm-no à frente da ação.

Oferecendo extraordinariamente o desempenho de alta velocidade, impressionante qualidade de imagem, 
recursos inovadores e operação livre de problemas, a Nikon 1 câmera incorpora o equilíbrio perfeito entre 
potência precisão e portabilidade para entregar as imagens que você nunca poderia ter imaginado

Experimente a magia da velocidade e a emoção do inesperado, à medida que tira fotografias das maravilhas 
escondidas num momento. Viva uma experiência cinematográfica e recorde as suas melhores aventuras com 
suaves filmagens HD. Adicione alguma arte às imagens com modos criativos inovadores.

A ótica 1 NIKKOR dedicada faz com que seja simples mudar de objetivas e trocar de perspetivas à medida que 
captura o seu mundo como nunca o fez antes. Os acessórios do sistema Nikon 1 aumentam as oportunidades de 
um belo disparo e o adaptador de montagem FT1 opcional permite-lhe utilizar as objetivas NIKKOR D-SLR, o que 
torna o sistema Nikon 1 tão flexível quanto rápido.

SOU  A VIDA EM VELOCIDADE



SELECIONE A SUA CATEGORIA

 PERFORMANCE
Assuma o controlo profissional de máxima velocidade 
com uma câmara Nikon 1 Performance. Com uma 
performance extremamente rápida, funcionalidades 
avançadas e a soberba ótica das objetivas 1 NIKKOR, estas 
câmaras compactas de lentes intercambiáveis oferecem 
as novidades mais recentes em controlo criativo e ótico. 
Quer seja uma companheira para a sua D-SLR ou a sua 
primeira opção, a câmara Nikon 1 Performance é difícil de 
largar.

V3

 AVENTURA
A vida não tem um botão de repetição. É necessário uma 
câmara que possa estar ao mesmo nível. À prova de água, 
à prova de choque e à prova de congelamento, a câmara 
compacta de lentes intercambiáveis Nikon 1 Aventura 
consegue capturar cada momento incrível com extrema 
precisão. Uma combinação fantástica entre velocidade de 
disparo surpreendente, funcionalidade robusta e design 
minimalista, esta é a resposta das pessoas elegantes à 
captura de fotografias e de filmagens de alta qualidade 
literalmente em todo o lado.

AW1

 UTILIZAÇÃO 
DIÁRIA 
Aumente a qualidade de imagem e confie as suas 
memórias a uma câmara que corresponde às suas 
expetativas. Rápidas, compactas e irresistivelmente 
atraentes, as câmaras de utilização diária Nikon 1 fazem 
com que seja extraordinariamente fácil capturar a 
fotografia perfeita. Perfeitas para aqueles que desfrutam 
da vida ao máximo, estas câmaras compactas portáteis de 
lentes intercambiáveis asseguram a captura da magia de 
momentos repletos de ação com extraordinária precisão.

J5 S2

CÂMARAS



S2

Quando surge o momento, as câmaras Nikon 1 de utilização diária 
suplantam de longe os smartphones e as câmaras básicas de 
"apontar e disparar" com o seu esplendor. O modelo da série J é 
perfeito para os fotógrafos ativos que pretendem ser mais criativos 
e fazer mais com a sua fotografia. O modelo da série S permite 
até que os fotógrafos iniciantes capturem os momentos mais 
inesperados com confiança.

J5
 20,8 MP 
 Com Wi-Fi e NFC 

 Ame a sua câmara
 Funcionamento simples

DISPARO A ALTA VELOCIDADE 
Capture fotografias nítidas de ação rápida até 
20 fps com AF contínuo e descubra as maravilhas 
escondidas numa fração de segundo. Mais 
velozes do que uma D-SLR, as câmaras Nikon 1 
de utilização diária conseguem capturar a ação 
mais depressa do que pode vê-la desenrolar-se.

CONTROLO DE IMAGEM REAL
Com a Nikon 1 pode melhorar as fotografias 
antes de as tirar, ao ajustar as barras de 
controlo que aparecem junto da imagem. Fixe o 
movimento com facilidade, ajuste a iluminação 
ou desfoque os fundos e deslumbre a cada 
disparo!

MAGIA DA FILMAGEM 
Desde filmagens Full HD até coloridos 
documentários de viagem, a Nikon 1 é a sua 
parceira de filmagens perfeita. Grave filmes de 
ação com fluidez e divirta-se com os modos de 
filmagem extraordinários que facilitam a adição 
de um toque de magia do cinema.

ESTILO PORTÁTIL DA NIKON 1
Pequenas, sólidas e perfeitamente minimalistas, 
as câmaras Nikon 1 de utilização diária têm um 
verdadeiro sentido de estilo fotográfico. Quer 
pretenda a facilidade de disparo da série S ou 
a liberdade criativa da série J, há sempre um 
modelo adequado para si.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA



20,8 MP 
Destaque-se da multidão de smartphones com 
surpreendentes imagens de 20,8 MP. Com um 
grande sensor CMOS e objetivas 1 NIKKOR, a 
Nikon 1 J5 vai tirar o maior partido das suas 
ideias criativas.

COM WI-FI E NFC2

Partilhe facilmente todas as suas excelentes 
imagens. A Nikon 1 J5 torna mais rápido do que 
nunca o carregamento de fotografias de alta 
qualidade através do seu dispositivo inteligente.

Saia da vulgaridade com a Nikon 1 J5. Com um sensor de formato 
CX quatro vezes maior do que o sensor existente na maior parte 
das câmaras compactas digitais, além de velocidades de disparo 
mais rápidas do que uma D-SLR, a ultraportátil Nikon 1 J5 deixa 
muito para trás as compactas e os smartphones.1 Esta é a sua 
oportunidade de avançar para a verdadeira arte fotográfica, sem 
desistir da portabilidade ou da operação por ecrã tátil.

1. O sensor de formato CX de uma polegada utilizado na Nikon 1 J5 é aproximadamente quatro vezes maior do que 
os sensores do tipo de 1/2,3 polegadas existentes na maioria das câmaras compactas digitais.

2. Para utilizar a função Wi-Fi, basta transferir o Wireless Mobile Utility para o seu dispositivo inteligente. Compatível 
com dispositivos inteligentes iOS™ e Android™, este utilitário pode ser transferido gratuitamente do Google Play™ e 
da Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc.

Cores

UTILIZAÇÃO DIÁRIA |            J5 

SOU  A NOVA DIMENSÃO DA VELOCIDADE

http://www.nikon.pt/pt_PT/product/digital-cameras/nikon-1/everyday/nikon-1-j5


AME A SUA CÂMARA
Suave, perfeita e totalmente minimalista, a 
Nikon 1 S2 combina o design delicado com um 
funcionamento fácil. Ter esta câmara nas mãos 
é um verdadeiro prazer, pelo que nunca quererá 
deixá-la em casa.

FUNCIONAMENTO SIMPLES
Obtenha resultados avançados sem quaisquer 
obstáculos. A Nikon 1 S2 captura imagens 
extraordinariamente detalhadas e filmagens HD 
sem erros com um simples toque num botão.  

Nunca deixe de impressionar com a extremamente arrojada 
Nikon 1 S2. Rápida, portátil e fabulosa, esta câmara compacta 
de lentes intercambiáveis de fácil utilização é tão atraente como 
as fotografias e as filmagens HD repletas de ação que captura. 
Perfeita para quem está farto das fotografias desfocadas dos 
smartphones e pretende fotografar imagens mais belas e de 
qualidade superior, esta Nikon 1 dá-lhe liberdade para perseguir a 
diversão onde quer que esta o leve.

Cores

UTILIZAÇÃO DIÁRIA |            S2

SOU  RÁPIDA E ELEGANTE

http://www.nikon.pt/pt_PT/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-s2


V3
 Ligar, partilhar, criar
 Ecrã tátil e inclinável

FPS EXTREMAMENTE RÁPIDOS
Consiga uma temporização de frações de 
segundo com velocidades de disparo em 
formato RAW mais rápidas do que uma D-SLR. 
Fotografe até 20 fps com AF contínuo ou até 
60 fps com a focagem fixada no primeiro 
enquadramento.

FILMAGENS DE QUALIDADE 
PROFISSIONAL 

Dispare com seguimento do motivo de precisão 
e capture imagens com resolução total 
enquanto filma. Consiga efeitos dramáticos ao 
gravar filmagens HD em câmara lenta a 120 fps 
ou controle o drama com modos de filmagem 
criativos. 

SISTEMA EXPANSÍVEL
Expanda o seu sistema com acessórios opcionais 
Nikon 1, incluindo um punho sólido e um visor 
eletrónico. Utilize objetivas D-SLR NIKKOR com 
o adaptador de montagem FT1.

ERGONOMIA
Desfrute de um controlo profissional de máxima 
velocidade em todas as situações. A ergonomia 
da Nikon 1 permite-lhe afinar e criar sem tirar os 
olhos do motivo.

Com uma excelente qualidade de imagem, velocidades de disparo 
contínuo extraordinárias que ultrapassam até as câmaras D-SLR e 
ergonomia inteligente da Nikon 1, a câmara Nikon 1 Performance 
não deixa nada ao acaso. Combinadas com a gama de acessórios de 
alta precisão da Nikon 1, estas câmaras compactas portáteis de lentes 
intercambiáveis proporcionam um desempenho excelente que reforçará 
a sua paixão pela fotografia.

PERFORMANCE



Cor

Fixe-se na ação com a Nikon 1 V3. O sistema de AF híbrida da 
Nikon que mudou as regras do jogo captura os movimentos a uma 
velocidade vertiginosa e o sensor CMOS de 18,4 megapixels com 
160–12 800 ISO garante resultados maravilhosamente detalhados 
com qualquer luz. Um soberbo avanço ou uma câmara secundária, 
a Nikon 1 V3 é perfeita para fotógrafos autênticos que pretendem 
o controlo criativo total, para além da liberdade de viajarem com 
pouco peso.

LIGAR, PARTILHAR, CRIAR
O Wi-Fi incorporado torna mais fácil fazer mais 
com as suas imagens através de um dispositivo 
inteligente.2  Partilhe fotografias de elevada 
qualidade da Nikon 1 com rapidez e facilidade 
ou entre num mundo de aplicações fotográficas 
criativas através do seu dispositivo inteligente.

ECRÃ TÁTIL E INCLINÁVEL
O sensível monitor tátil de ecrã inclinável aplica 
funções de disparo vitais exatamente onde são 
precisas. Toque no monitor tátil para focar, 
disparar e ajustar as principais definições. Incline 
para baixo ou para cima para capturar imagens 
a partir de ângulos criativos.

2. Para utilizar o Wi-Fi incorporado, basta transferir gratuitamente o Wireless Mobile Utility para o seu smartphone ou 
tablet. Compatível com dispositivos inteligentes iOS™ e Android™, o utilitário pode ser transferido gratuitamente 
do Google Play™ e da Apple App Store™.  Android, Google, Google Play, YouTube e outras marcas são marcas 
comerciais da Google Inc.

PERFORMANCE |            V3

SOU  MESTRE DA VELOCIDADE

http://www.nikon.pt/pt_PT/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-v3


AW1

VELOCIDADE
Dispare sem demora, capture os movimentos 
a uma velocidade vertiginosa e capte todos 
os passos da ação com velocidades de disparo 
contínuo de até 60 fps e 15 fps com focagem 
automática. 

À PROVA DE AVENTURA
À prova de água (até 15 m)4 , à prova de 
choque (de alturas de até 2 m)5 , à prova de 
congelamento (até -10 °C) e à prova de poeira,  
a câmara Nikon 1 Aventura lida com a ação 
como nenhuma outra câmara.

NO CENTRO DA AÇÃO 
Faça filmagens Full HD subaquáticas, a 
temperaturas glaciais e no meio da ação. O 
sistema de AF de deteção de fase e as transições 
de focagem automática suaves e silenciosas 
dão aos filmes um aspeto natural e um áudio 
excelente, para além de poder tirar fotografias 
com resolução total enquanto filma.

Quando a aventura chama, a câmara Nikon 1 Aventura à prova de água, 
à prova de choque e à prova de congelamento sabe como se aguentar. 
Compacta, rápida e alojada num corpo resistente tão atraente que será o 
centro das atenções em qualquer lugar, esta câmara é o perfeito sistema 
portátil para pessoas com grandes expetativas. Quer seja uma aventura épica 
ou ação quotidiana, não perca os momentos que jamais quererá esquecer.

 Registar aventuras
 Controlo da ação

3. Com base nos testes de desempenho da Nikon, a Nikon 1 AW1 pode fazer imagens de tamanho 
completo a aproximadamente 60 fps até um máximo de 20 imagens, quando o modo de focagem é 
definido como AF-S e a focagem e a exposição para a primeira imagem são fixas. Com o seguimento de 
focagem automática ligado, é possível disparar a aproximadamente 15 fps até 22 imagens.

4.  Os testes internos demonstraram resistência à água Classe 8 (IPX8) de proteção JIS/IEC.
5. De acordo com testes internos para MIL-STD-810F Method 516.5: Choque standard. As capacidades de 

resistência a choques do corpo da câmara não se aplicam ao flash com elevação.

AVENTURA



REGISTAR AVENTURAS
O suporte para GPS e GLONASS permite-
lhe gravar a sua localização exata nos dados 
de imagem (EXIF).6  Registe a altitude ou 
a profundidade subaquática com o duplo 
altímetro/medidor de profundidade e verifique a 
sua posição com a bússola eletrónica.7 

CONTROLO DA AÇÃO
Desfrute de uma dimensão completamente 
nova para facilidade de disparo, mesmo quando 
estiver a usar luvas. Basta manter pressionado 
o Botão de controlo da ação e, em seguida, 
inclinar a câmara para ajustar as definições ou 
rever o que acaba de capturar.

Conheça a câmara que nunca se recusa. Preparada para o 
acompanhar para qualquer lugar, a espantosamente rápida 
Nikon 1 AW1 à prova de água, à prova de choques e à prova de 
congelamento, está sempre pronta. Quer esteja nas encostas de 
esqui, a desfrutar de uma aventura num safari ou numa saída à noite 
pela cidade, esta robusta e atraente câmara compacta de lentes 
intercambiáveis está pronta para todas as suas aventuras com estilo.

Cores

6. As informações de direção são gravadas como dados EXIF e apenas quando se utiliza a objetiva com zoom 
1 NIKKOR AW 11–27.5mm f/3.5–5.6 ou a objetiva grande angular 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8. 

7. A dupla função de altímetro/medidor de profundidade e bússola fornece medições aproximadas e informações. 
Não devem ser utilizadas para determinar medidas ou locais precisos.

AVENTURA |            AW1

SOU  ROBUSTEZ E ELEGÂNCIA

http://www.nikon.pt/pt_PT/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-aw1


 TELEOBJETIVA
Aproxime-se da ação com uma teleobjetiva com zoom 
1 NIKKOR. Desde motivos distantes a primeiros planos 
aproximados, estas objetivas multifunções compactas e 
poderosas podem cobrir tudo e são uma maravilha para 
utilizar com a câmara na mão.

 GRANDE ANGULAR 
Ponha o seu mundo em perspetiva e enquadre tudo na 
perfeição com uma objetiva grande angular 1 NIKKOR. 
Fotografe cadeias montanhosas abrangentes ou 
horizontes citadinos, enquadre toda a família ou foque 
um indivíduo em especial.

 ZOOM 
MOTORIZADO
Controle os motivos em movimento com uma objetiva 
1 NIKKOR PD-Zoom. A tecnologia de zoom motorizado 
da Nikon permite a aplicação rápida e suave de zoom, 
tornando estas objetivas especialmente práticas para 
fotografar ação ou fazer filmagens. 

 NORMAL
Agarre uma objetiva normal com zoom para ter a 
versatilidade para fotografar paisagens, cenas de ação ou 
retratos. Os momentos imprevisíveis não ficam à espera 
que mude de objetiva: esteja sempre preparado para 
capturar imagens de extraordinária nitidez sem demora.

OBJETIVAS

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



Crie paisagens inspiradoras, retratos lisonjeiros e junte a família e os 
amigos em fotografias de grupo sem deixar ninguém de fora. Quer 
pretenda criar uma sensação de espaço num retrato em interior ou 
experimentar disparos com grande angular durante as filmagens, uma 
objetiva grande angular 1 NIKKOR cobre isso tudo.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

GRANDE ANGULAR



Aumente as suas capacidades e mantenha-se perspicaz com esta objetiva 
fina de grande angular de 10 mm (equivalente a 35 mm: 27 mm). Produza 
retratos com fundos românticos e separe os seus motivos com a ampla 
abertura f/2.8. A silenciosa focagem automática é uma vantagem 
importante durante as filmagens. 

GRANDE ANGULAR | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Capture amplas fotografias de aventura a partir de qualquer ponto com 
esta objetiva grande angular 1 NIKKOR AW à prova de água, à prova de 
choques e à prova de congelamento. A rápida abertura máxima de f/2.8 
significa fotografias nítidas de momentos com iluminação insuficiente, 
especialmente práticas ao fotografar em ambientes subaquáticos escuros.

GRANDE ANGULAR | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Sinta-se como se estivesse mesmo no centro da ação. Graças à distância 
focal de 6,7–13 mm (equivalente a 35 mm: aprox. 18–35 mm), esta 
objetiva com zoom de ultragrande angular é uma maneira excelente de se 
aproximar ao máximo dos seus motivos.

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

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


Uma objetiva normal 1 NIKKOR assegura-lhe que pode 
capturar fotografias brilhantes de cenas do dia-a-dia, mesmo 
quando aquele momento para uma fotografia ou filmagem 
excelentes o apanhar de surpresa. Utilize uma objetiva 
Normal com zoom e pode capturar excelentes fotografias de 
grupo, paisagens impressionantes e filmagens espantosas de 
praticamente qualquer posição vantajosa.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



Esteja à vontade para focar seja o que for que chame a sua atenção com 
esta fina objetiva com zoom. Com um alcance de zoom de 10–30 mm 
(equivalente a 35 mm: 27–81 mm), pode enquadrar ângulos amplos com 
a câmara ou efetuar o zoom de afastamento para capturar ação distante 
com facilidade. 

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

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


Esteja sempre preparado, mesmo se for apanhado de surpresa por esse 
grande momento de fotografia ou filmagem. Com uma distância focal de 
11–27,5 mm (equivalente a 35 mm: 30–74 mm), esta objetiva captura tudo, 
desde uma tarde improvisada no parque até um suntuoso jantar festivo.

NORMAL | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Utilize esta objetiva brilhante e portátil para capturar imagens soberbas 
com pouca luz, mesmo com um ISO baixo, e fotografias com lindo 
bokeh. Oferece uma distância focal de 18,5 mm (equivalente a 35 mm: 
aproximadamente 50 mm) e rápida abertura máxima de f/1.8.

NORMAL | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


Em terra ou debaixo de água, continue a capturar excelentes fotografias e 
filmagens com esta poderosa objetiva com zoom à prova de água, à prova 
de choques e à prova de congelamento. O alcance do zoom de 11–27,5 mm 
(equivalente a 35 mm: 30–74 mm) permite-lhe alternar entre retratos lisonjeiros e 
paisagens espantosas num momento, e o amplo anel de zoom facilita a aplicação 
de zoom, mesmo com luvas.

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

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


Quer pretenda capturar paisagens, vida selvagem, 
fotografias de grupo, retratos ou primeiros planos extremos, 
a teleobjetiva 1 NIKKOR com zoom enquadra sempre o 
momento de forma perfeita. Emparelhe estas objetivas 
de precisão portáteis com a sua câmara Nikon 1 e poderá 
desfrutar de disparos de alta velocidade e com a câmara na 
mão com teleobjetiva para onde quer que vá.

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 

TELEOBJETIVA



Faça imagens surpreendentes com esta objetiva dedicada para retratos. Com 
uma distância focal de 32 mm (equivalente a 35 mm: aproximadamente 
85 mm) e ultrarrápida abertura máxima de f/1.2, esta luminosa teleobjetiva 
média captura o melhor das pessoas em qualquer situação.

TELEOBJETIVA | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.pt/pt_PT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Com uma versátil distância focal de 30–110 mm (equivalente a  
35 mm: 81–297 mm) esta objetiva portátil com zoom de teleobjetiva é 
perfeita para uma visita à cidade. Aproxime-se facilmente de motivos 
distantes ou utilize-a para chamar a atenção para o rosto de alguém ao 
fotografar retratos. 

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

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


Fotografe o que o inspira com a objetiva com zoom 10x que faz tudo. A sua 
versátil distância focal de 10–100 mm (equivalente a 35 mm: 27–270 mm) é como 
ter várias objetivas numa só e o sistema de Redução da vibração (VR) da Nikon 
garante fotografias e filmagens nítidas.

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

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


Com um intervalo focal que se estende a impressionantes 300 mm 
(equivalente a 35 mm: 810 mm), esta fantástica objetiva portátil é ideal 
para fotografar desportos, vida selvagem e paisagens e para primeiros 
planos dramáticos de ação distante durante a gravação de um filme.

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

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


Oferecendo uma aplicação de zoom suave e um 
desempenho silencioso quando precisa dele, a objetiva 
1 NIKKOR PD-Zoom mantém um ritmo perfeito em 
relação à ação e é ideal para gravar filmagens. A 
Redução da vibração (VR) mantém as fotografias sem 
efeito tremido e ambas as objetivas dispõem de um 
mecanismo da objetiva retrátil para maior portabilidade.1 NIKKOR 

VR 10–30MM 
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

ZOOM MOTORIZADO



Esteja à vontade para focar seja o que for que chame a sua atenção com 
esta fina objetiva com zoom. Com um alcance de zoom de 10–30 mm 
(equivalente a 35 mm: 27–81 mm), pode enquadrar ângulos amplos com 
a câmara ou efetuar o zoom de afastamento para capturar ação distante 
com facilidade. 

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

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


Filme cenas cinematográficas com a objetiva concebida para fazer filmes. O 
alcance do zoom de 10–100 mm (equivalente a 35 mm: 27–270 mm) captura 
imagens com soberba claridade e o comutador do zoom motorizado permite-lhe 
fazer zoom rápida ou lentamente com facilidade para um impacto dramático. 

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

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


Tire o máximo partido das suas sessões de fotografia com os acessórios do 
sistema Nikon 1. Concebida para trabalhar na perfeição com a sua câmara, a 
família de acessórios dedicados Nikon 1 equipa-o para todas as situações. E 
se também possuir uma D-SLR Nikon, então o Adaptador de montagem FT1 
é uma peça do kit crucial que lhe permite montar uma objetiva NIKKOR de 
formato DX ou FX em qualquer câmara Nikon 1. 

ACESSÓRIOS

UNIDADE GPS 
GP-N100

PUNHO 
GR-N6000

SPEEDLIGHT 
SB-N7

MICROFONE ESTÉREO 
ME-1

CONTROLO REMOTO POR 
INFRAVERMELHOS 

ML-L3

CONJUNTO DE BOLSA PARA CORPO
CB-N2220SA

VISOR ELETRÓNICO
DF-N1000

PUNHO 
GR-N1010

CAIXA À PROVA DE ÁGUA
WP-N3

LUZ LED 
LD-1000

CORREIA DE MÃO
AH-N1000
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