
I AM  YOUR NIKON 1 FINDER



Produktserien med Nikon 1-systemkameror växer ständigt och ger dig ett helt nytt sätt att fånga livet i farten. Dessa 
små, snabba och kraftfulla kameror med lätt utbytbara objektiv gör att du kan ligga steget före när det händer saker.

Nikon 1 erbjuder extraordinär prestanda när det gäller hastighet, otrolig bildkvalitet, innovativa funktioner och smidig 
fotografering och kameran är en perfekt balans mellan kraft och precision och den levererar bilder som du inte trodde 
var möjligt.

Upplev den magiska snabbheten och spänningen i det oväntade när du tar bilder på de mäktiga underverk som döljer 
sig bakom ett ögonblick. Övergå till film och återupplev dina bästa äventyr med proffsiga HD-filmer. Ge bilderna en 
konstnärlig känsla med nyskapande kreativa lägen.

Den särskilda optiken från 1 NIKKOR gör det enkelt att byta objektiv och få ett annat perspektiv när du fångar världen 
omkring dig på ett helt nytt sätt. Tillbehören till Nikon 1-systemet utökar dina fotograferingsmöjligheter på ett otroligt 
sätt och tillvalet FT1-fattningsadapter gör det möjligt att använda NIKKOR D-SLR-objektiven, så att Nikon 1-systemet 
blir lika flexibelt som det är snabbt.

I AM  THE SPEED OF LIFE



VÄLJ EN KATEGORI

 PERFORMANCE
Nikon 1-kamerorna i Performance-segmentet 

ger dig hastighet och kontroll som på de stora 

proffskamerorna. De har blixtsnabb prestanda, 

avancerade funktioner och enastående optik  

i 1 NIKKOR-objektivet, vilket gör att dessa 

systemkameror utgör det senaste inom portabel 

kreativ kontroll. Oavsett om du använder den som 

komplement till din D-SLR eller som förstahandskamera 

är en Nikon 1 Performance svår att lägga ifrån sig.

V3

 ADVENTURE
Livet går inte i repris. Du behöver en kamera som 

hänger med. En Nikon 1 Adventure är en vattentät, 

stöttålig och köldtålig systemkamera som kan fånga 

alla otroliga ögonblick med fantastisk precision. En 

makalös kombination av fantastisk bildhastighet, 

slitstyrka  och minimalistisk design. Detta är kameran 

för dig som vill ta högkvalitativa foton och filmer med 

stil - var och när som helst.

AW1

 EVERYDAY
Höj bildkvaliteten några snäpp och anförtro dina 

minnen till en kamera som du vet att du kan lita på. 

Nikon 1 Everyday-kamerorna är snabba, kompakta 

och snygga och de gör det otroligt enkelt att ta 

den perfekta bilden. De passar utmärkt för den som 

inte vill låta livet passera obemärkt. Dessa portabla 

systemkameror ser till att du kan fånga de fartfyllda 

ögonblickens magi med otrolig precision.

J5 S2

KAMEROR



S2

När ögonblicket dyker upp är en Nikon 1 Everyday 
vida överlägsen kameratelefonen och de enklare 
pocketkamerorna. En modell i J-serien är perfekt för aktiva 
fotografer som vill vara mer kreativa och göra mer med sina 
bilder. En modell i S-serien gör det möjligt även för nybörjare 
att fånga de mest oväntade ögonblicken på ett säkert sätt.

J5
 20,8 MP 
 med stöd för Wi-Fi och NFC

 Älska din kamera
 Enkel användning

SNABBHET 

Ta skarpa bilder av snabba händelser med upp 
till 20 bps med kontinuerlig AF och upptäck de 
hemligheter som döljer sig i en bråkdels sekund. 
Nikon 1-kamerorna i Everyday-segmentet 
är snabbare än en D-SLR och kan fånga 
händelserna snabbare än du ser dem hända.

LIVEJUSTERING AV BILDER

Med Nikon 1 kan du göra bilderna bättre 
innan du tar dem genom att helt enkelt justera 
kontrollfälten som visas intill bilden. Frys en 
rörelse, anpassa ljuset eller gör bakgrunden 
suddig och skapa fantastiska bilder varje gång!

MAGISKA FILMER 

Nikon 1 är din perfekta partner för allt från 
filmer i full HD till färggranna reseskildringar. 
Ta jämna, snygga filmer när det händer 
saker snabbt och ha roligt med spännande 
filmlägen som gör det enkelt att lägga till lite 
storfilmsmagi.

BÄRBAR NIKON 1-STIL

Nikon 1-kamerorna i Everyday-segmentet är 
små, solida och perfekt minimalistiska samt har 
en riktig fotografisk stilkänsla. Oavsett om du vill 
ha enkel fotografering med S-serien eller kreativ 
frihet med J-serien finns det en modell som 
passar dig.

EVERYDAY



20,8 MP 

Stick ut från smartphone-mängden med 
imponerande bilder med 20,8 megapixlar.  
Med den stora CMOS-sensorn och de utbytbara 
1 NIKKOR-objektiven kan Nikon 1 J5 ta fram det 
bästa i dina kreativa idéer.

MED STÖD FÖR WI-FI OCH NFC2

Dela enkelt alla vackra bilder. Med Nikon 1 J5  
går det snabbare än någonsin att ladda upp 
fotografier av hög kvalitet via en smart enhet.

Lämna den grå vardagen med Nikon 1 J5. Med en bildsensor i 
CX-format som är fyra gånger större än vad man hittar på de 
flesta kompaktkameror, plus snabbare serietagning än hos en 
D-SLR, vinner smidiga Nikon 1 J5 med hästlängder över andra 
kompaktkameror och smartphones.1 Det här är din chans att 
ta steget till fotografering med stort F utan att behöva ge upp 
bärbarhet eller pekskärm.

1. Den 1 tum stora sensorn i CX-format som används i Nikon 1 J5 är ungefär fyra gånger större än sensorerna av 
typen 1/2,3 tum som används i de flesta kompaktkameror.

2. Hämta appen Wireless Mobile Utility till din smarta enhet så kan du använda Wi-Fi-funktionen. Den är kompatibel 
med iOS™ och Android™ och kan hämtas till din smarta enhet utan kostnad från Google Play™ eller Apple App 
Store™. Android, Google, Google Play, YouTube och andra märken är varumärken som tillhör Google Inc.

Färger

EVERYDAY |            J5 

I AM  FREEDOM OF SPEED

http://www.nikon.se/sv_SE/product/digital-cameras/nikon-1/everyday/nikon-1-j5


ÄLSKA DIN KAMERA

Smidig, elegant och perfekt minimalistisk – 
Nikon 1 S2 kombinerar utsökt design med enkel 
användning. Det är ett nöje att äga den här 
kameran och du kommer alltid vilja ha den med 
dig.

ENKEL ANVÄNDNING

Få avancerade resultat utan problem.  
Nikon 1 S2 tar bilder med vackra detaljer 
och felfria HD-filmer genom en enkel 
knapptryckning.  

Imponera på vänner och familj med den fantastiskt fräcka Nikon 1 
S2. Den är snabb, smidig, snygg och dessutom enkel att använda. 
Och den tar fantastiska, fartfyllda foton och HD-filmer. Perfekt för 
dig som är trött på suddiga smartphone-bilder och vill ta bättre 
och mer spännande bilder. Med denna Nikon 1 är du fri att följa 
efter det roliga vart det än leder dig

Färger

EVERYDAY |            S2

I AM  FAST AND STYLISH

http://www.nikon.se/sv_SE/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-s2


V3
 Anslut, dela, skapa
 Vinklingsbar pekskärm

BLIXTSNABB SERIETAGNING

Fånga ögonblicken med bildhastigheter för 
RAW-format som är snabbare än hos en 
D-SLR. Fotografera med upp till 20 bps med 
kontinuerlig AF eller upp till 60 bps med fokus 
låst vid den första bilden.

FILMER MED PROFESSIONELL KVALITET 

Filma med exakt motivföljning och ta 
högupplösta bilder samtidigt som du filmar. 
Skapa dramatiska effekter genom att filma  
HD-filmer i slowmotion vid 120 bps, eller 
regissera med hjälp av kreativa filmlägen. 

UTBYGGBART SYSTEM

Bygg ut ditt system med tillbehör för Nikon 1, 
till exempel ett solitt grepp eller en elektronisk 
sökare. Använd NIKKOR D-SLR-objektiv för 
spegelreflexkameror med hjälp av  
FT1-fattningsadaptern.

ERGONOMI

Snabb, professionell kontroll i alla situationer. 
Nikon 1 är utformad för att du ska kunna 
finjustera och skapa din egen bild utan ta 
ögonen från motivet.

Fantastisk bildkvalitet, supersnabb serietagning som är snabbare 
än hos många D-SLR-kameror, och en genomtänkt ergonomi – en 
Nikon 1 Performance lämnar inget åt slumpen. Tillsammans med de 
högkvalitativa tillbehören i Nikon 1-serien erbjuder dessa bärbara 
systemkameror många spännande nya möjligheter som ger ny glöd åt 
din kärlek till fotografering.

PERFORMANCE



Färg

Fånga snabba händelser med perfekt skärpa med en Nikon 1 V3. 
Nikons nyskapande hybrid-AF-system fångar rörelser med enorm 
hastighet och CMOS-sensorn med 18,4 megapixlar och  
ISO 160–12 800 ger vackra detaljer oavsett ljusförhållanden. 
Nikon 1 V3 är perfekt som andra kamera för seriösa fotografer 
som vill ha fullständig kreativ kontroll och samtidigt möjligheten 
att resa med lätt packning.

ANSLUT, DELA, SKAPA

Inbyggd Wi-Fi gör det lätt att göra mer med 
dina bilder via en smart enhet.2 Dela snabbt 
och enkelt med dig av de högkvalitativa 
Nikon 1-bilderna, eller upptäck en värld fylld 
med kreativa fotoappar via din smarta enhet.

VINKLINGSBAR PEKSKÄRM

Den responsiva vinklingsbara pekskärmen 
gör att du har tillgång till viktiga 
fotograferingsfunktioner precis där du behöver 
dem. Tryck på pekskärmen för att fokusera, 
fotografera och justera viktiga inställningar. Luta 
skärmen uppåt eller nedåt för att ta bilder ur 
kreativa vinklar.

2. För att kunna använda den inbyggda Wi-Fi-funktionen behöver du bara hämta den kostnadsfria appen Wireless 
Mobile Utility till din smartphone eller surfplatta. Den är kompatibel med smarta enheter med iOS™ och Android™ 
och kan hämtas till din smarta enhet utan kostnad från Google Play™ eller Apple App Store™.  Android, Google, 
Google Play, YouTube och andra märken är varumärken som tillhör Google Inc.

PERFORMANCE |            V3

I AM  THE MASTER OF SPEED

http://www.nikon.se/sv_SE/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-v3


AW1

SNABBHET

Fotografera utan fördröjning, fånga 
ögonblick i halsbrytande hastighet och få 
med alla steg i händelserna med hjälp av 
serietagningshastigheter på upp till 60 bps,  
eller 15 bps med autofokus.3 

ÄVENTYRSSÄKER

En Nikon 1 Adventure är vattentät (till 15 m)4, 
stöttålig (från höjder på upp till 2 m)5, köldtålig 
(till -10 °C) och dammtät, vilket gör att den kan 
hantera äventyr på ett unikt sätt.

FARTFYLLDA FILMER 

Filma i full HD under vattnet, i minusgrader 
eller mitt i händelsernas centrum. 
Fassökande autofokus och smidiga, tysta 
autofokusövergångar ger filmsekvenserna 
naturligt utseende och ljud. Dessutom kan du ta 
högupplösta bilder samtidigt som du filmar.

När äventyret lockar kan en vattentät, stöttålig och köldtålig Nikon 1 
Adventure hänga med dig hela vägen. En kompakt och snabb kamera med 
ett robust kamerahus som är så snyggt att alla vill ta en extra titt. Den 
perfekta bärbara systemkameran för människor som lever livet i fulla drag. 
Oavsett om det är ditt livs äventyr eller vardagens alla viktiga händelser du vill 
fota – se till att inte missa de där ögonblicken du aldrig vill glömma.

 Följ äventyret
 Rörelsekontroll

3. Enligt Nikons prestandatest kan Nikon 1 AW1 fotografera upp till 20 bilder i full storlek med cirka 60 bps 
när fokusläget är inställt på AF-S, och fokus och exponering inte ändras efter den första bilden. Om 
autofokusföljning är aktiverad kan du fotografera med cirka 15 bps i upp till 22 bilder.

4.  Nikons egna tester har visat JIS/IEC-skydd motsvarande klass 8 (IPX8) för vattentålighet.
5. Enligt Nikons egna tester efter standarden MIL-STD-810F Method 516.5: Shock (stöttålighet). 

Kamerahusets stöttålighet gäller inte den uppfällbara blixten.

ADVENTURE



FÖLJ ÄVENTYRET

Stöd för GPS och GLONASS gör att du kan 
låta kameran registrera din exakta position i 
bilddatan (EXIF).6 Följ din höjd över havet eller 
ditt djup under vattnet med höjd-/djupmätaren 
och kontrollera din position med den 
elektroniska kompassen.7 

RÖRELSEKONTROLL

Nu är det ännu enklare att fotografera, även när 
du har handskar på dig. Håll helt enkelt knappen 
för Rörelsekontroll intryckt och sedan kan du 
luta kameran för att justera inställningarna eller 
titta på bilderna du har tagit.

Träffa en kamera som inte kommer med bortförklaringar. Nikon 1 
AW1 är otroligt snabb, vattentät, stöttålig och köldtålig så att den 
är redo att följa med dig överallt, och du får alltid bra resultat. 
Oavsett om du befinner dig i skidbacken, på safari eller har en rolig 
kväll på stan är denna tåliga och snygga systemkamera redo för 
alla dina  äventyr.

Färger

6. Riktningsinformation sparas som EXIF-data och endast vid användning av zoomobjektivet 1 NIKKOR AW 
11–27.5mm f/3.5–5.6 eller vidvinkelobjektivet 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8. 

7. Höjd-/djupmätaren med dubbelfunktion och kompassen ger ungefärliga mätningar och information. De ska inte 
användas för att fastställa exakta mått eller positioner.

ADVENTURE |            AW1

I AM  STRONG AND IRRESISTIBLE

http://www.nikon.se/sv_SE/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-aw1


 TELE
Kom närmare händelserna med ett 1 NIKKOR 

telezoomobjektiv. Dessa kompakta och kraftfulla allt-

i-ett-objektiv klarar allt från motiv på långa avstånd till 

närbilder och de är ett nöje att använda utan stativ.

 VIDVINKEL 
Ge din värld ett nytt perspektiv och rama in den på 

ett perfekt sätt med ett 1 NIKKOR-vidvinkelobjektiv. 

Fotografera vidsträkta bergskedjor eller stadssilhuetter, 

få plats med hela släkten på en bild eller fokusera på 

en viss person.

 MOTORZOOM
Ta kontrollen över rörliga motiv med ett  

1 NIKKOR PD-zoomobjektiv. Nikons motorzoomteknik 

ger snabb och smidig zoomning, vilket gör dessa 

objektiv extra praktiska vid fotografering av snabba 

händelser eller vid filmning. 

 NORMAL
Välj ett normalobjektiv för att få tillräcklig 

mångsidighet att fotografera landskap, rörliga motiv 

och porträtt. Oförutsägbara ögonblick väntar inte på 

att du ska byta objektiv; välj de här för att alltid vara 

redo att ta knivskarpa bilder utan fördröjning.

OBJEKTIV

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 inspirerande landskapsbilder,, smickrande porträtt och samla familj och 
vänner i gruppbilder utan att någon hamnar utanför. Oavsett om du vill 
skapa en känsla av rymd i ett inomhusporträtt eller vill experimentera med 
vidvinkelbilder när du filmar kan ett 1 NIKKOR vidvinkelobjektiv hjälpa dig.

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



Vidvinkel med god skärpa får du med det här tunna 10 mm 
vidvinkelobjektivet (motsvarighet i 35 mm-format: 27 mm). Skapa porträtt 
med drömlika bakgrunder och lyft fram motiven med den stora bländaren 
på f/2,8. Den tysta autofokusen är en stor fördel när du filmar. 

VIDVINKEL | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


Ta spännande äventyrsbilder var du än är med detta  
1 NIKKOR AW-vidvinkelobjektiv som är vattentätt, stöttåligt och 
köldtåligt. Den stora maximala bländaren på f/2,8 gör att du kan 
ta skarpa bilder av motiv i svagt ljus, vilket kommer särskilt väl till 
pass när du fotar i dunkla undervattensmiljöer.

VIDVINKEL | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Ta plats i händelsernas centrum. Tack vare brännvidden på 6,7–13 mm 
(motsvarighet i 35 mm-format: ca 18–35 mm) är det här objektivet med 
ultravidvinkelzoom ett utmärkt sätt att komma dina motiv in på livet.

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

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


Ett 1 NIKKOR-normalobjektiv låter dig ta utmärkta bilder 
av vardagsmotiv, även när det där perfekta foto- eller 
filmögonblicket överraskar dig. Om du använder ett 
objektiv med normalzoom kan du ta livfulla gruppbilder, 
imponerande landskapsbilder och fantastiska filmer från 
nästan vilken position som helst.

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



Var fri att fokusera på vad som helst som fångar din uppmärksamhet 
med detta tunna objektiv med motorzoom. Med ett zoomomfång på 
10–30 mm (motsvarighet i 35 mm-format: 27–81 mm) kan du återge vyer 
eller zooma in för att enkelt fånga händelser på avstånd. 

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

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


Var alltid redo, även när det där underbara foto- eller 
filmögonblicket dyker upp som en fullständig överraskning.  
Med en brännvidd på 11–27,5 mm (motsvarighet i 35 mm-format: 
30–74 mm) fångar det här objektivet allt från en improviserad 
eftermiddag i parken till ett elegant middag.

NORMAL | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Använd detta ljusstarka och nätta objektiv för att ta utmärkta 
bilder i svagt ljus, även vid låga ISO-tal, och porträtt med vacker 
bakgrundsoskärpa. Har en brännvidd på 18,5 mm (motsvarighet  
i 35 mm-format: ca 50 mm) och stor maximal bländare på f/1,8.

NORMAL | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


På land eller under vattnet – det här robusta vattentäta, stöttåliga  
och köldtåliga zoomobjektivet följer dig vart som helst och låter dig  
ta fantastiska bilder. Zoomomfånget på 11–27,5 mm (motsvarighet i  
35 mm-format: 30–74 mm) gör att du kan växla mellan smickrande 
porträtt och fantastiska landskapsbilder på ett ögonblick. Den breda 
zoomringen gör det lätt att zooma, även med handskar på.

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

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


Oavsett om du vill fotografera landskap, djurliv, 
gruppbilder, porträtt eller extrema närbilder klarar ett 
1 NIKKOR-telezoomobjektiv det alltid utmärkt. Använd 
dessa smidiga precisionsobjektiv till din Nikon 1-kamera 
för att fotografera med tele i hög hastighet utan stativ 
var du än är.

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 

TELEFOTO



Ta slående vackra foton med det här särskilda porträttobjektivet.  
Med en brännvidd på 32 mm (motsvarighet i 35 mm-format: ca 85 mm) 
och stor maximal bländare på f/1,2 fångar det här normalobjektivet alltid 
människor från deras bästa sida.

TELEFOTO | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.se/sv_SE/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Med en mångsidig brännvidd på 30–110 mm (motsvarighet i 
35 mm-format: 81–297 mm) passar det här smidiga objektivet med 
telezoom utmärkt på en cityweekend. Det är enkelt att komma nära 
motiv på långa avstånd och du kan även använda det för att rikta 
uppmärksamheten mot någons ansikte när du tar porträttbilder. 

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

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


Fota vadhelst som inspirerar dig med det här objektivet med 10× zoom 
som har allt. Den mångsidiga brännvidden på 10–100 mm (motsvarighet 
i 35 mm-format: 27–270 mm) gör att det är som att ha flera objektiv  
i ett, och Nikons vibrationsreduceringssystem (VR) ser till att du får klara 
stillbilder och filmer.

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

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


Brännvidden kan utökas till imponerande 300 mm (motsvarighet  
i 35 mm-format: 810 mm), vilket gör det här objektivet perfekt för 
sport-, djur- och landskapsfotografering samt för att ta dramatiska 
filmer i närbild av händelser på avstånd.

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

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


Ett 1 NIKKOR PD-zoomobjektiv med motorzoom ger 
smidig zoomning och är tysta när du behöver det. Det 
håller jämna steg med händelserna och är perfekt för 
att filma med. Vibrationsreducering (VR) gör att bilderna 
blir skarpa och båda objektiven har en mekanism för 
objektivindrag så att de ska vara lätta att ha med sig.

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



Var fri att fokusera på vad som helst som fångar din uppmärksamhet 
med detta tunna objektiv med motorzoom. Med ett zoomomfång på 
10–30 mm (motsvarighet i 35 mm-format: 27–81 mm) kan du återge vyer 
eller zooma in för att enkelt fånga händelser på avstånd. 

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

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


Filma vackra scener med objektivet som skapades för att filma. Zoomomfånget 
på 10–100 mm (motsvarighet i 35 mm-format: 27–270 mm) ger en fantastiskt 
tydlig bild, och motorzoomen gör det enkelt att zooma snabbt, eller långsamt, 
för stor dramatik. 

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

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


Med tillbehören till Nikon 1-systemet får du ut maximalt av din fotografering. 
De har utformats för att fungera perfekt med kameran, så med de särskilda 
tillbehören i Nikon 1-serien är du redo för alla situationer. Om du även har 
en Nikon D-SLR är FT1-fattningsadaptern en viktig del i utrustningen som 
gör att du kan fästa ett objektiv med NIKKOR DX- eller FX-format på valfri 
Nikon 1-kamera. 

TILLBEHÖR

GPS-ENHET 
GP-N100

GREPP
GR-N6000 

BLIXTENHET 
SB-N7

STEREOMIKROFON 
ME-1

FJÄRRKONTROLL MED INFRARÖTT 
LJUS ML-L3

VÄSKSET FÖR KAMERAHUS
CB-N2220SA

ELEKTRONISK SÖKARE
DF-N1000

GREPP
GR-N1010

UNDERVATTENSHUS
WP-N3

LED-LAMPA 
LD-1000

HANDLOVSREM
AH-N1000
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