
SUNT  SELECTORUL TĂU NIKON 1



Gama de aparate foto portabile cu obiective interschimbabile Nikon 1 este în continuă extindere şi oferă o 
modalitate cu totul nouă de a surprinde viteza vieţii. Fiind mici, rapide şi puternice, aceste aparate foto rapide cu 
obiective interschimbabile vă oferă un avans confortabil înaintea acţiunii.

Oferind o viteză ridicată de o performață extraordinară, o calitate a imaginii impresionantă, funcții inovatoare și 
o operare fără griji, un aparat foto Nikon 1 reprezintă echilibrul perfect dintre putere, precizie și portabilitate care 
produce imagini pe care nu vi le-ați fi imaginat.

Trăiţi magia vitezei şi emoţia situaţiilor neaşteptate când realizaţi într-o clipă fotografii ale minunilor cuprinse în 
fiecare moment al vieţii. Înregistraţi şi retrăiţi cele mai frumoase aventuri prin intermediul filmelor HD cursive. 
Adăugaţi note artistice imaginilor, cu ajutorul modurilor creative inovatoare.

Sistemele optice 1 NIKKOR dedicate simplifică schimbarea obiectivelor şi modifică perspectivele atunci când 
surprindeţi lumea în care trăiţi, aşa cum nu aţi mai făcut-o niciodată. Accesoriile sistemului Nikon 1 vă extind 
în mod plăcut oportunităţile de fotografiere, iar adaptorul opţional pentru montură FT1 vă permite să utilizaţi 
obiectivele NIKKOR pentru aparate foto DSLR, făcând sistemul Nikon 1 pe cât de flexibil, pe atât de rapid.

SUNT  VITEZA VIEŢII



SELECTAŢI CATEGORIA CARE VĂ INTERESEAZĂ

 PERFORMANŢĂ
Cu un aparat foto Nikon 1 din categoria Performanţă 
beneficiaţi de control profesional la viteză de vârf. 
În combinaţie cu performanţa ultrarapidă, seturile 
de funcţii avansate şi elementele optice superbe 
ale obiectivelor 1 NIKKOR, aceste aparate foto 
compacte cu obiective interschimbabile oferă nivelul 
maxim de control portabil şi creativ. Indiferent dacă 
este o pereche a aparatului foto DSLR sau prima 
dumneavoastră alegere, un aparat foto Nikon 1 din 
gama Performanţă este greu de lăsat din mână.

 AVENTURĂ
Viaţa nu are buton de reluare. Aveţi nevoie de un 
aparat foto care să ţină pasul. Fiind rezistent la apă, la 
şoc şi la îngheţ, un aparat foto compact cu obiective 
interschimbabile Nikon 1 din categoria Aventură poate 
să înregistreze fiecare moment impresionant cu o 
precizie senzaţională. O combinaţie uimitoare între 
viteză de fotografiere, funcţionalitate robustă şi design 
minimalist – aceasta este ceea ce om modern caută 
pentru înregistrarea imaginilor şi filmelor de înaltă 
calitate, absolut pretutindeni.

AW1

 DE ZI CU ZI 
Treceţi la un nou nivel de calitate a imaginii şi 
încredinţaţi-vă amintirile unui aparat foto care ştie 
ce să ofere. Fiind rapide, compacte şi cu un aspect 
irezistibil, aparatele foto Nikon 1 din categoria De zi cu 
zi simplifică semnificativ realizarea fotografiei perfecte. 
Perfecte pentru cei ce nu lasă viaţa să îi ocolească, 
aceste aparate foto compacte portabile cu obiective 
interschimbabile asigură înregistrarea cu o precizie 
uimitoare a momentelor magice, pline de aventură.

J5 S2

APARATE FOTO

V3



S2

Când se iveşte momentul, aparatele foto Nikon 1 din gama  
„De zi cu zi” eclipsează de departe, prin strălucirea lor,  
telefoanele inteligente şi aparatele foto de tip „vizează şi 
declanşează”. Un model din seria J este ideal pentru fotografii 
activi, care vor să fie mai creativi şi să obţină mai mult de la 
fotografiile lor. Un model din seria S le permite chiar şi fotografilor 
începători să surprindă cu încredere cele mai neaşteptate 
momente.

J5
 20,8 MP 
 Echipat cu Wi-Fi şi NFC 

 Îndrăgiţi-vă aparatul foto
 Operare simplă

FOTOGRAFIERE LA VITEZĂ RIDICATĂ 
Înregistraţi cu precizie acţiunile rapide în modul AF 
continuu, cu o viteză de până la 20 fps şi descoperiţi 
minunile ascunse într-o fracţiune de secundă. Fiind 
mai rapide decât aparatele foto DSLR, modelele 
Nikon 1 din categoria De zi cu zi pot să surprindă 
acţiunea mai rapid decât o puteţi percepe vizual.

CONTROL IMAGINE ÎN TIMP REAL
Cu ajutorul aparatului foto Nikon 1 puteţi 
îmbunătăţi fotografiile înainte de a le realiza, prin 
simpla reglare a barelor de control care apar lângă 
imagine. Îngheţaţi mişcarea, modificaţi iluminarea 
sau estompaţi fundalurile cu uşurinţă şi uimiţi cu 
fiecare fotografie!

MAGIA FILMELOR 
Nikon 1 este partenerul dumneavoastră perfect 
pentru înregistrările video, de la filme Full HD, până 
la filme de călătorie pline de culoare. Înregistraţi 
segmente de acţiune cursive şi distraţi-vă cu 
modurile de film foarte incitante, care simplifică 
adăugarea unei note de magie cinematografică.

STIL NIKON 1 PORTABIL
Fiind mici, rezistente, cu dimensiuni minimale 
perfecte, aparatele foto Nikon 1 din gama „De zi cu 
zi” au un real simţ al stilului fotografic.  Indiferent 
dacă doriţi simplitatea fotografierii cu seria S sau 
libertatea creativă cu seria J, există un model pentru 
dumneavoastră.

DE ZI CU ZI 



20,8 MP 
Detaşaţi-vă de mulţimea de telefoane inteligente, 
cu imaginile uimitoare de 20,8 MP. Cu senzorul său 
CMOS mare şi cu obiectivele  
1 NIKKOR, Nikon 1 J5 valorifică la maximum ideile 
dumneavoastră creative.

ECHIPAT CU TEHNOLOGII WI-FI ŞI NFC2 
Partajaţi cu uşurinţă fotografii superbe. Nikon 1 
J5 accelerează mai mult decât oricând încărcarea 
fotografiilor de înaltă calitate, prin intermediul 
dispozitivului dumneavoastră inteligent.

Ieşiţi din tipare, cu aparatul foto Nikon 1 J5. Fiind echipat cu un senzor 
în format CX, care este de patru ori mai mare decât senzorii din 
majoritatea aparatelor foto compacte şi oferind viteze de fotografiere 
mai mari decât un DSLR, ultra-portabilul Nikon 1 J5 întrece cu mult 
aparatele foto compacte şi telefoanele inteligente.1 Aceasta este şansa 
dumneavoastră de a trece la adevărata fotografie, fără a renunţa la 
portabilitate sau la operarea pe ecranul tactil.

1. Senzorul în format CX, de 1 inci, utilizat în Nikon 1 J5 este de aproximativ patru ori mai mare decât senzorii de tip 
1/2,3 inci, cu care sunt echipate cele mai multe aparate foto compacte.

2. Pentru a utiliza funcţia Wi-Fi, pur şi simplu descărcaţi aplicaţia Wireless Mobile Utility pe dispozitivul inteligent. 
Fiind compatibil cu dispozitivele inteligente pe care sunt instalate sistemele de operare iOS™ sau Android™, 
acest utilitar poate fi descărcat gratuit din Google Play™ şi din Apple App Store™. Android, Google, Google Play, 
YouTube şi alte mărci sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Culori

DE ZI CU ZI |            J5 

SUNT  CREATIVITATE LA VITEZA LUMINII

http://www.nikon.ro/ro_RO/product/digital-cameras/nikon-1/everyday/nikon-1-j5


ÎNDRĂGIŢI-VĂ APARATUL FOTO
Neted, unitar, cu dimensiuni minimale perfecte, 
Nikon 1 S2 combină designul excelent cu operarea 
simplă. Oferindu-vă mereu prilejuri de bucurie, este 
aparatul foto pe care nu veţi dori niciodată să îl 
lăsaţi acasă.

OPERARE SIMPLĂ
Obţineţi rezultate avansate, fără dificultate. 
Nikon 1 S2 realizează imagini frumos detaliate şi 
filme HD desăvârşite, prin simpla apăsare a unui 
buton.  

Întotdeauna veţi face impresie cu impetuosul model Nikon 1 S2. 
Rapid, portabil, pur şi simplu minunat, acest aparat foto compact 
cu obiective interschimbabile este simplu de utilizat şi arată la fel 
de bine ca fotografiile şi filmele HD pline de aventură pe care le 
înregistrează. Fiind perfect pentru oricine s-a săturat de fotografiile 
estompate realizate cu telefoanele inteligente şi care doreşte să 
fotografieze imagini mai bune şi mai atrăgătoare, acest model 
Nikon 1 vă oferă libertatea de surprinde distracţia oriunde.

Culori

DE ZI CU ZI |            S2

SUNT  RAPID ŞI STILAT

http://www.nikon.ro/ro_RO/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-s2


 Vă conectaţi, partajaţi, 
creaţi

 Ecran tactil şi rabatabil

CADENŢĂ A CADRELOR ULTRARAPIDĂ
Obţineţi sincronizarea la fracţiune de secundă, 
graţie vitezelor de fotografiere în format RAW, 
care sunt mai mari decât la aparatele foto DSLR. 
Fotografiaţi până la 20 fps în mod AF continuu sau 
până la 60 fps când focalizarea este fixată la primul 
cadru.

FILME DE CALITATE PROFESIONALĂ 
Înregistraţi filme urmărind subiectul cu fidelitate 
şi realizaţi imagini cu rezoluţie maximă în timp ce 
filmaţi. Obţineţi efecte dramatice prin înregistrarea 
la 120 fps a filmelor HD cu redare încetinită sau 
controlaţi dramatismul cu ajutorul modurilor creative 
pentru filme. 

SISTEM EXTENSIBIL
Extindeţi-vă sistemul cu accesoriile Nikon 1 
opţionale, printre care un mâner rezistent şi un vizor 
electronic. Utilizaţi obiectivele NIKKOR pentru DSLR, 
împreună cu adaptorul pentru montură FT1.

DESIGN ERGONOMIC
Beneficiaţi de control profesional la viteză de vârf, în 
orice situaţie. Designul ergonomic al aparatului foto 
Nikon 1 vă permite să reglaţi fin şi să creaţi fără a vă 
lua ochii de la subiect.

Oferind o calitate superioară a imaginii, viteze uimitoare de fotografiere 
continuă, care le întrec chiar şi pe ale aparatelor foto DSLR, precum 
şi detalii ergonomice inteligente Nikon 1, un aparat foto Nikon 1 din 
categoria Performanţă nu lasă nimic la voia întâmplării. Fiind combinate 
cu gama Nikon 1 de accesorii de înaltă precizie, aceste aparate foto 
compacte portabile cu obiective interschimbabile oferă o performanţă 
care inspiră și care vă va anima pasiunea pentru fotografiere.

V3

DE PERFORMANŢĂ



Culoare

Îngheţaţi acţiunea cu Nikon 1 V3. Sistemul de la Nikon AF hibrid, 
complet inovator, surprinde mişcarea cu o viteză extraordinară, 
iar senzorul CMOS de 18,4 megapixeli, cu ISO 160–12.800, 
asigură rezultate frumos detaliate în orice lumină. Nikon 1 V3 este 
conceput pentru fotografii serioşi care doresc un control creativ 
complet şi libertatea de a călători cu un bagaj uşor; fiind ideal 
pentru cei ce vor să facă un pas înainte în arta fotografică sau să 
poarte cu ei un al doilea aparat foto.

VĂ CONECTAŢI, PARTAJAŢI, CREAŢI
Tehnologia Wi-Fi încorporată vă permite să faceţi 
mai multe cu imaginile dumneavoastră, prin 
intermediul unui dispozitiv inteligent.2 Partajaţi 
rapid şi simplu imaginile de înaltă calitate Nikon 1 
sau intraţi într-o lume de aplicaţii foto creative prin 
intermediul dispozitivului dumneavoastră inteligent.

ECRAN TACTIL ŞI RABATABIL
Ecranul tactil rabatabil, cu răspuns prompt 
la comenzi, vă pune la îndemână funcţiile de 
fotografiere vitale, exact unde aveţi nevoie de ele. 
Atingeţi monitorul cu ecran tactil pentru a focaliza, 
a fotografia şi a regla setările cheie. Rabataţi-l în 
jos sau în sus pentru a realiza fotografii din unghiuri 
creative.

2. Pentru a utiliza funcţia Wi-Fi încorporată, pur şi simplu descărcaţi aplicaţia gratuită Wireless Mobile Utility 
pe telefonul inteligent sau pe tabletă. Fiind compatibil cu dispozitivele inteligente pe care sunt instalate 
sistemele de operare iOS™ sau Android™, utilitarul se poate descărca gratuit din Google Play™ şi din 
Apple App Store™.  Android, Google, Google Play, YouTube şi alte mărci sunt mărci comerciale ale Google Inc.

DE PERFORMANŢĂ |            V3

SUNT  VITEZĂ SUPREMĂ

http://www.nikon.ro/ro_RO/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-v3


AW1

VITEZĂ
Fotografiaţi fără întârziere, înregistraţi mişcarea cu 
o viteză extraordinară şi surprindeţi fiecare pas al 
acţiunii, graţie vitezelor de fotografiere continuă de 
până la 60 fps şi 15 fps cu focalizare automată.3

FACE FAŢĂ AVENTURII
Fiind rezistent la apă (până la 15 m)4, rezistent la 
şoc prin cădere (de la înălţimi de până la 2 m)5 , 
rezistent la îngheţ (până la -10°C) şi rezistent la praf, 
un aparat foto Nikon 1 din gama Aventură face faţă 
acţiunii ca niciun alt aparat foto.

ACŢIUNE DE FILM 
Înregistraţi filme Full HD sub apă, la temperaturi 
extrem de scăzute, în toiul acţiunii. Sistemul AF cu 
detecţie de fază şi tranziţiile cursive, silenţioase 
ale focalizării automate asigură aspectul natural şi 
sunetul remarcabil al segmentelor înregistrate, iar 
dacă doriţi, puteţi să realizaţi fotografii cu rezoluţie 
completă în timp ce filmaţi.

Când aventura vă cheamă, un aparat foto Nikon 1 pentru „Aventură” rezistent 
la apă, la şoc şi la îngheţ ştie cum să ţină pasul. Fiind compact, rapid şi găzduit 
într-un corp robust care este atât de atrăgător încât va întoarce capetele, acesta 
este sistemul portabil perfect pentru cei ce călătoresc într-una. Indiferent dacă 
este o aventură epică sau o acţiune de zi cu zi – nu rataţi momentele pe care 
doriți să nu le uitaţi niciodată.

 Urmăriţi aventurile
 Control acţiune

3. Pe baza testelor de performanţă Nikon, Nikon 1 AW1 poate fotografia până la 20 de imagini cu o viteză 
de aproximativ 60 fps, când modul de focalizare este setat la AF-S, iar focalizarea şi expunerea sunt fixe 
pentru primul cadru. Când este activată funcţia de urmărire a focalizării automate, puteţi fotografia până 
la 22 de cadre la aproximativ 15 fps.

4.  Testele realizate de producător au demonstrat rezistenţa la apă conform Clasei de protecţie 8 (IPX8) JIS/IEC.
5. Conform testelor realizate de producător pentru MIL-STD-810F metoda 516.5: standard pentru şoc. 

Rezistenţa la şoc a corpului aparatului foto nu se aplică în cazul bliţului încorporat.

AVENTURĂ



URMĂRIŢI AVENTURILE
Compatibilitatea cu GPS şi GLONASS vă permite 
să înregistraţi locaţia exactă în datele de imagine 
(EXIF).6  Urmăriţi altitudinea sau adâncimea 
subacvatică prin intermediul indicatorului de 
altitudine/adâncime şi verificaţi poziţia cu ajutorul 
busolei electronice.7 

CONTROL ACŢIUNE
Bucuraţi-vă de o dimensiune cu totul nouă a 
simplităţii în fotografiere, chiar şi atunci când purtaţi 
mănuşi. Pur şi simplu menţineţi apăsat butonul 
Control acţiune, apoi înclinaţi aparatul foto pentru 
a ajusta setările sau pentru a examina imaginile 
înregistrare.

Faceţi cunoştinţă cu aparatul foto care nu are nevoie de scuze. 
Fiind pregătit să vă însoţească oriunde, aparatul foto Nikon 1 AW1 
este incredibil de rapid, este rezistent la apă, la şoc şi la îngheţ 
şi se ridică mereu la nivelul aşteptărilor. Indiferent dacă sunteţi 
pe pârtia de schi, într-o aventură în safari sau ieşiţi seara în oraş, 
acest aparat foto compact cu obiective interschimbabile, robust şi 
atrăgător, este gata pentru fiecare aventură modernă.

Culori

6. Informaţiile despre traseu sunt înregistrate ca informaţii EXIF, şi numai atunci când se utilizează obiectivul cu zoom 
1 NIKKOR AW 11–27.5mm f/3.5–5.6 sau obiectivul cu unghi larg 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8. 

7. Indicatorul de altitudine/adâncime cu funcţie dublă şi busola oferă măsurări şi informaţii aproximative. Nu trebuie 
utilizate pentru măsurători sau localizări precise.

AVENTURĂ |            AW1

SUNT  SOLID ŞI IREZISTIBIL

http://www.nikon.ro/ro_RO/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-aw1


 TELEFOTOGRAFIC
Apropiaţi-vă de acţiune cu un obiectiv cu zoom 
telefotografic 1 NIKKOR. De la subiecte aflate la 
distanţă, până la prim-planuri foarte strânse, aceste 
obiective all-in-one compacte şi puternice pot acoperi 
orice spaţiu, fiind şi foarte comod de ţinut în mână.

 UNGHI LARG 
Vedeţi lumea în perspectivă şi încadraţi totul la 
perfecţiune cu un obiectiv 1 NIKKOR cu unghi larg. 
Îmbogăţiţi-vă albumul foto cu lanţuri muntoase 
întinse, cu panorame ale oraşelor, cuprindeţi întreaga 
familie în cadru sau focalizaţi pe un subiect special.

 ZOOM ELECTRIC
Preluaţi controlul asupra subiectelor în mişcare cu un 
obiectiv 1 NIKKOR PD-Zoom. Tehnologia Power-Drive 
zoom de la Nikon permite tranziţii rapide şi cursive de 
zoom, făcând aceste obiective foarte utile mai ales 
când se fotografiază acţiuni sau se înregistrează filme. 

 NORMAL
Procuraţi-vă un obiectiv cu zoom normal pentru  
a beneficia de flexibilitatea de a fotografia peisaje, 
scene de acţiune sau portrete. Momentele imprevizibile 
nu vă vor aştepta să schimbaţi obiectivul: fiţi gata 
întotdeauna să înregistraţi imagini extrem de precise 
fără întârziere.

OBIECTIVE

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



Creaţi peisaje care inspiră, portrete măgulitoare şi strângeţi laolaltă familia 
şi prietenii fără ca vreunul din ei să rămână în afara cadrului. Indiferent 
dacă doriţi să creaţi o senzaţie de spaţialitate într-un portret de interior 
sau să experimentaţi fotografii cu unghi larg în timp ce filmaţi, un obiectiv 
1 NIKKOR cu unghi larg vă este suficient.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

UNGHI LARG



Surprindeţi zone întinse şi păstraţi claritatea cu acest obiectiv cu unghi 
larg, subţire, de 10 mm (echivalent 35 mm: 27 mm). Realizaţi portrete cu 
fundaluri de vis şi scoateţi subiectele în evidenţă utilizând diafragma largă 
f/2.8. Focalizarea automată silenţioasă ca o şoaptă constituie un avantaj 
serios când filmaţi. 

UNGHI LARG | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Înregistraţi imagini vaste cu acest obiectiv cu unghi larg 1 NIKKOR AW 
rezistent la apă, şoc şi îngheţ, oriunde vă poartă aventura. Diafragma 
maximă luminoasă f/2.8 oferă cadre clare ale scenelor slab iluminate şi 
este utilă mai ales când fotografiaţi în medii subacvatice întunecoase.

UNGHI LARG | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Simţiţi-vă chiar în mijlocul acţiunii. Graţie distanţei focale de 6,7 – 13 mm 
(echivalent 35 mm: aprox. 18 – 35 mm), acest obiectiv cu unghi ultra larg 
este o modalitate extraordinară de a stabili o relaţie personală şi apropiată 
cu subiectele.

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

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


Un obiectiv 1 NIKKOR normal vă asigură că puteţi realiza 
fotografii uimitoare ale scenelor de zi cu zi, chiar şi atunci 
când momentul perfect pentru o fotografie sau un film vă 
ia prin surprindere. Utilizaţi un obiectiv cu zoom normal 
şi puteţi realiza fotografii de grup emoţionante, peisaje 
impresionante şi filme uimitoare, practic din orice punct  
de observare.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



Acest obiectiv subţire cu zoom electric vă oferă libertatea de a focaliza pe 
orice lucru care vă atrage atenţia. Dispunând de un interval de zoom de 
10-30 mm (echivalent cu 35 mm: 27–81 mm), puteţi să încadraţi unghiuri 
largi ale aparatului foto sau să acţionaţi zoomul pentru a înregistra cu 
uşurinţă acţiunea de la distanţă. 

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

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


Fiţi mereu gata, chiar dacă acea imagine sau acel film extraordinar vă  
ia prin surprindere. Cu o distanţă focală de 11 – 27,5 mm (echivalent 
35 mm: 30 – 74 mm), acest obiectiv surprinde orice, de la o după-amiază 
lejeră în parc la o cină somptuoasă.

NORMAL | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Utilizaţi acest obiectiv luminos, portabil, pentru a înregistra imagini 
superbe în lumină scăzută, chiar şi la valori scăzute ale sensibilităţii ISO 
şi realizaţi portrete cu efect frumos de bokeh. Oferă o distanţă focală 
de 18,5 mm (echivalent 35 mm: aprox. 50 mm) şi o diafragmă maximă 
luminoasă f/1.8.

NORMAL | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


Pe pământ sau sub apă, veţi putea înregistra imagini şi filme extraordinare cu acest 
obiectiv cu zoom, care este robust, rezistent la apă, la şoc şi la îngheţ. Intervalul 
de zoom de 11–27,5 mm (echivalent 35 mm: 30–74 mm) vă permite să treceţi 
instantaneu de la portrete măgulitoare la peisaje minunate, iar inelul larg de zoom 
permite acţionarea simplă a zoomului, chiar şi atunci când purtaţi mănuşi.

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

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


Fie că doriţi să fotografiaţi peisaje, natura sălbatică, 
grupuri de oameni, portrete sau prim-planuri extreme, un 
teleobiectiv cu zoom 1 NIKKOR încadrează întotdeauna 
perfect orice moment. Ataşaţi aceste obiective portabile de 
precizie la aparatul foto Nikon 1 şi puteţi să vă bucuraţi de 
telefotografiere portabilă de mare viteză, cu aparatul foto 
ţinut în mână, oriunde mergeţi.

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 

TELEFOTOGRAFIC



Realizaţi imagini uimitoare cu acest obiectiv dedicat pentru portrete.  
Cu o distanţă focală de 32 mm (echivalent 35 mm: aprox. 85 mm) şi  
o diafragmă maximă extrem de luminoasă f/1.2, acest luminos teleobiectiv 
mediu surprinde cea mai frumoasă parte a oamenilor, în orice situaţie.

TELEFOTOGRAFIC | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.ro/ro_RO/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Cu o distanţă focală versatilă de 30 – 110 mm (echivalent format  
35 mm: 81 – 297 mm), acest portabil teleobiectiv cu zoom este perfect 
pentru o zi în oraş. Apropiaţi-vă de subiectele la distanţă cu uşurinţă sau 
utilizaţi-l pentru a scoate în evidenţă chipul cuiva când realizaţi portrete. 

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

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


Fotografiaţi orice vă inspiră, cu acest obiectiv cu zoom 10x pentru orice situaţie. 
Grație plajei sale focale versatile, 10–100 mm (echivalent 35 mm: 27–270 mm) 
este ca şi cum aţi avea la dispoziţie mai multe obiective într-unul singur, iar 
sistemul de reducere a vibraţiilor (VR) de la Nikon asigură claritatea imaginilor 
statice şi a filmelor.

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

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


Având o plajă focală care se extinde până la o valoare impresionantă 
de 300 mm (echivalent 35 mm: 810 mm), acest obiectiv foarte portabil 
este ideal pentru fotografierea scenelor din competiţiile sportive,  
a naturii sălbatice şi a peisajelor, precum şi pentru fotografierea unor 
prim-planuri dramatice ale acţiunilor desfăşurate la distanţă, când 
înregistraţi filme.

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

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


Oferind tranziţii cursive ale zoom-ului şi performanţă 
silenţioasă atunci când aveţi nevoie, un obiectiv 
1 NIKKOR PD-Zoom ţine pasul cu acțiunea perfect, fiind 
ideal pentru înregistrarea filmelor. Sistemul de reducere 
a vibraţiilor (VR) elimină efectul de estompare din 
fotografii şi ambele obiective dispun de un mecanism de 
retragere a obiectivului, care le asigură un nivel superior 
de portabilitate.

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 ELECTRIC



Acest obiectiv subţire cu zoom electric vă oferă libertatea de a focaliza pe 
orice lucru care vă atrage atenţia. Dispunând de un interval de zoom de 
10-30 mm (echivalent cu 35 mm: 27–81 mm), puteţi să încadraţi unghiuri 
largi ale scenei sau să acţionaţi zoomul pentru a înregistra cu uşurinţă 
acţiunea de la distanţă. 

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

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


Înregistraţi scene cinematografice cu obiectivul conceput pentru filmare. 
Intervalul de zoom de 10–100 mm (echivalent 35 mm: 27–270 mm) surprinde 
imagini de o claritate superbă, iar comutatorul pentru zoomul cu acţionare 
electrică vă permite să acţionaţi zoomul mai rapid sau mai lent, pentru un impact 
dramatic. 

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

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


Profitaţi pe deplin de fotografiere cu ajutorul accesoriilor pentru sistemul 
Nikon 1. Proiectată să funcţioneze fără cusur cu aparatul dumneavoastră 
foto, familia de accesorii dedicate Nikon 1 vă ajută să vă echipaţi pentru 
orice situaţie. Iar dacă deţineţi şi un aparat foto Nikon DSLR, atunci adaptorul 
pentru montură FT1 este o componentă crucială a kitului, care vă permite să 
ataşaţi un obiectiv NIKKOR în format DX sau FX la orice aparat foto Nikon 1. 

ACCESORII

DISPOZITIV GPS 
GP-N100

MÂNER
GR-N6000 

BLIȚ SPEEDLIGHT 
SB-N7

MICROFON STEREO 
ME-1

TELECOMANDĂ CU INFRAROŞU 
ML-L3

SET HUSĂ CORP
CB-N2220SA

VIZOR ELECTRONIC
DF-N1000

MÂNER
GR-N1010

CARCASĂ ETANŞĂ
WP-N3

LAMPĂ LED 
LD-1000

CUREA DE MÂNĂ
AH-N1000
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