
JAZ SEM  VODNIK DO PRAVEGA NIKON 1



Vse obsežnejša serija prenosnih sistemskih fotoaparatov Nikon 1 omogoča popolnoma drugačen prikaz hitrosti življenja.  
Z majhnimi, hitrimi in zmogljivimi fotoaparati z izmenljivimi objektivi boste vedno korak pred dogajanjem.

S tem, ko nudi izjemno hitro delovanje, visoko kakovost slike, inovativne zmogljivosti in možnost preprostega rokovanja, 
fotoaparat serije Nikon 1 uteleša popolno ravnotežje med zmogljivostmi, natančnostjo ter prenosljivostjo in omogoča 
snemanje posnetkov, ki so se vam še pred kratkim zdeli na meji mogočega.

Izkusite čarobnost hitrosti in navdušenje ob odkrivanju nepričakovanega s fotografiranjem čudovitih prizorov, skritih  
v delčku sekunde. Ustvarite kakovostne HD-videoposnetke svojih največjih dogodivščin. Fotografijam dodajte umetniški 
pridih z inovativnimi ustvarjalnimi načini.

Nabor objektivov 1 NIKKOR omogoča njihovo preprosto menjavanje in s tem spreminjanje perspektiv, tako da boste lahko 
svoj svet fotografirali popolnoma drugače kot doslej. Dodatna oprema sistema Nikon 1 prinaša čudovite nove priložnosti 
za fotografiranje, medtem ko izbirni adapter bajoneta FT1 omogoča uporabo objektivov NIKKOR D-SLR. Tako je sistem 
Nikon 1 izredno prilagodljiv in hiter.

JAZ SEM  HITROST ŽIVLJENJA



IZBERITE KATEGORIJO

 ZMOGLJIVOST
Z zmogljivim fotoaparatom Nikon 1 prevzemite nadzor 

z izredno hitrostjo in profesionalnostjo. Z bliskovito 

hitrim delovanjem, naborom naprednih funkcij in 

odlično optiko objektivov 1 NIKKOR ti sistemski 

fotoaparati zagotavljajo najboljšo prenosnost in 

ustvarjalni nadzor. Ne glede na to, ali bo spremljevalec 

vašega fotoaparata D-SLR ali vaša prva izbira, boste 

zmogljivi fotoaparat Nikon 1 le težko odložili iz rok.

V3

 PUSTOLOVŠČINA
Življenje nima gumba za ponovno predvajanje. 

Potrebujete fotoaparat, ki vam bo lahko sledil. 

Sistemski fotoaparat Nikon 1 za pustolovščine je 

odporen na vodo, udarce in nizke temperature,  

z njim pa boste z navdušujočo natančnostjo posneli 

vsak osupljiv trenutek. Presenetljiva kombinacija 

izjemne hitrosti fotografiranja, trpežnega delovanja in 

minimalistične oblike – to je fotoaparat za elegantne 

uporabnike, ki želijo visokokakovostne fotografije in 

videoposnetke posneti kjer koli.

AW1

 ZA VSAK DAN 
Izboljšajte kakovost slike in svoje spomine zaupajte 

fotoaparatu, ki je tega vreden. Fotoaparati Nikon 1 za 

vsak dan so hitri, kompaktni in tako privlačni, da se jim 

ni mogoče upreti, omogočajo pa izredno preprosto 

ustvarjanje popolnih posnetkov. Ti prenosni sistemski 

fotoaparati so popolna izbira za vse, ki ne želijo 

zamuditi ničesar v življenju, saj lahko z njimi osupljivo 

natančno posnamejo čarobnost dogajanja vsakega 

trenutka.

J5 S2

FOTOAPARATI



S2

Ko napoči pravi trenutek, fotoaparati Nikon 1 za vsak dan 
zasenčijo vse pametne telefone in osnovne fotoaparate, 
ki delujejo po načelu »nameri in sproži«. Modeli serije J so 
popolna izbira za aktivne fotografe, ki želijo biti ustvarjalnejši 
in pričakujejo več od svojih fotografij. Modeli serije  
S tudi fotografom začetnikom omogočajo samozavestno 
ustvarjanje v najbolj nepričakovanih trenutkih.

J5
 z 20,8 milijona slikovnih točk 
 ter podporo za funkciji Wi-Fi in NFC

 Zaljubite se v svoj fotoaparat
 Preprosto upravljanje

FOTOGRAFIRANJE Z VISOKO HITROSTJO 
Z neprekinjenim samodejnim ostrenjem ustvarite 
ostre fotografije hitro premikajočih se motivov 
s hitrostjo do 20 posnetkov na sekundo in 
odkrijte čudovite prizore, skrite v delčku sekunde. 
Fotoaparati Nikon 1 za vsak dan so urnejši od 
fotoaparatov D-SLR in lahko posnamejo dogajanje 
hitreje kot ga vi dojemate.

NADZOR SLIKE V ŽIVO
S fotoaparatom Nikon 1 lahko izboljšate 
fotografije, še preden jih posnamete, tako da 
preprosto prilagodite kontrolnike zraven slike. 
Preprosto zamrznite dogajanje, poigrajte se 
z osvetlitvijo, zameglite ozadje in sprožite val 
navdušenja z vsako fotografijo!

ČAROBNOST VIDEOPOSNETKA 
Fotoaparat Nikon 1 je popoln partner, ko želite 
posneti videoposnetke v polni ločljivosti HD ali 
barvite dnevnike potovanj. Posnemite akcijo  
in se zabavajte z vznemirljivimi načini snemanja,  
s katerimi boste brez težav dodali kanček filmske 
čarovnije.

SLOG PRENOSNIH FOTOAPARATOV 
NIKON 1

Majhni, trpežni in minimalistični fotoaparati 
Nikon 1 za vsak dan imajo poseben fotografski 
slog.  Če želite fotografirati preprosto kot s serijo 
S ali uživati v ustvarjalski svobodi, ki je značilna za 
serijo J, imamo pravo izbiro za vas.

ZA VSAK DAN



20,8 MILIJONA SLIKOVNIH TOČK 
Z osupljivimi fotografijami z 20,8 milijona 
slikovnih točk bodite korak pred množico, ki za 
fotografiranje uporablja pametne telefone. S 
fotoaparatom Nikon 1 J5 z velikim tipalom CMOS 
in objektivi 1 NIKKOR boste lahko popolnoma 
uresničili svoje ustvarjalne zamisli.

S PODPORO ZA WI-FI IN NFC2

Preprosto delite vsak odličen posnetek z drugimi. 
Nalaganje visokokakovostnih fotografij prek 
pametne naprave še nikoli ni bilo tako hitro kot s 
fotoaparatom Nikon 1 J5.

Ločite se od običajnega s fotoaparatom Nikon 1 J5. Velika 
prednost izjemno prenosnega fotoaparata Nikon 1 J5 pred 
kompaktnimi fotoaparati in pametnimi telefoni je v tipalu formata 
CX, ki je štirikrat večje od tipal v večini kompaktnih fotoaparatov, 
ter v hitrostih fotografiranja, ki so višje kot pri fotoaparatih D-SLR.1 
Ta fotoaparat omogoča odlično priložnost za vse, ki želijo vstopiti 
v svet prave fotografije, ne želijo pa se odreči prenosnosti in 
upravljanju prek zaslona na dotik.

1. Enopalčno tipalo formata CX v fotoaparatu Nikon 1 J5 je približno štirikrat večje od 1/2,3-palčnih tipal v večini 
kompaktnih fotoaparatov.

2. Za uporabo funkcije Wi-Fi preprosto prenesite brezplačno aplikacijo Wireless Mobile Utility v svojo pametno 
napravo. Združljiva je s pametnimi napravami s sistemom iOS™ in Android™, prenesete pa jo lahko brezplačno iz 
spletnih trgovin Google Play™ in Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube in druge znamke so 
blagovne znamke družbe Google Inc.

Barve

ZA VSAK DAN |            J5 

JAZ SEM  SVOBODA HITROSTI

http://www.nikon.si/sl_SI/product/digital-cameras/nikon-1/everyday/nikon-1-j5


ZALJUBITE SE V SVOJ FOTOAPARAT
Fotoaparat Nikon 1 S2 deluje gladko, brezhibno, 
je izjemno privlačen, popolnoma minimalističen 
ter omogoča preprosto upravljanje. Uporaba 
fotoaparata je pravi užitek, zato ga nikoli ne boste 
želeli pustiti doma.

PREPROSTO UPRAVLJANJE
Fotoaparat Nikon 1 S2 zagotavlja napredne 
rezultate brez posebnega napora, s preprostim 
dotikom gumba pa lahko posnamete prekrasne 
fotografije z vsemi podrobnostmi in brezhibne  
HD-videoposnetke.  

Z izjemnim fotoaparatom Nikon 1 S2 boste vedno navdušili.  
Ta sistemski fotoaparat je hiter, prenosen, enkraten, preprost  
za uporabo ter prav tako čudovit kot fotografije dogajanja in  
HD-videoposnetki, ki jih posname. Ta fotoaparat Nikon 1 je popolna 
izbira za vse, ki so naveličani zamegljenih posnetkov, ustvarjenih  
s pametnimi telefoni, in želijo posneti boljše, razburljivejše 
fotografije. Z njim boste lahko svobodno lovili zabavo, kamorkoli  
vas bo zaneslo.

Barve

ZA VSAK DAN |            S2

JAZ SEM  HITER IN STILSKI

http://www.nikon.si/sl_SI/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-s2


V3
 Povezava, skupna  
raba, ustvarjanje

 Nagibni zaslon  
na dotik

BLISKOVITO FOTOGRAFIRANJE
S hitrostmi fotografiranje v surovem formatu RAW, 
ki so višje kot pri fotoaparatih D-SLR, ujemite 
pravi delček sekunde. Fotografirajte s hitrostjo do 
20 posnetkov na sekundo in neprekinjenim AF ali 
s hitrostjo do 60 posnetkov na sekundo s fiksno 
izostritvijo pri prvem posnetku.

VIDEOPOSNETKI PROFESIONALNE 
KAKOVOSTI 

Snemajte video z natančnim sledenjem motivu 
in kar med tem posnemite še fotografije v polni 
ločljivosti. Dramatičen učinek lahko dosežete 
s snemanjem počasnih HD-videoposnetkov 
s hitrostjo 120 posnetkov na sekundo, ali pa 
nadzorujete vzdušje z ustvarjalnimi načini 
videoposnetka. 

RAZŠIRLJIV SISTEM
Svoj sistem razširite z dodatno opremo Nikon 1, 
ki vključuje trpežen ročaj in elektronsko iskalo. 
Objektive NIKKOR D-SLR uporabite z adapterjem 
bajoneta FT1.

ERGONOMSKA OBLIKA
Izkoristite profesionalno upravljanje z najvišjo 
hitrostjo v vseh okoliščinah. Ergonomija 
fotoaparata Nikon 1 omogoča natančno določanje 
nastavitev in ustvarjanje, ne da bi morali odmakniti 
pogled z motiva.

Zmogljivi fotoaparat Nikon 1 prinaša odlično kakovost slike,  
bliskovito zaporedno fotografiranje, ki prekaša tudi fotoaparate D-SLR,  
in pametno ergonomijo serije Nikon 1, tako da ni nič prepuščeno naključju. 
Ti prenosni sistemski fotoaparati skupaj s ponudbo visokonatančne 
dodatne opreme za serijo Nikon 1 zagotavljajo vznemirljivo zmogljivost, 
ki bo dodatno spodbudila vašo strast do fotografije.

ZMOGLJIVOST



Barva

S fotoaparatom Nikon 1 V3 se osredotočite na dogajanje.  
Nikonov hibridni sistem AF spreminja pravila igre in lahko ujame 
tudi gibanja pri vratolomni hitrosti, medtem ko tipalo CMOS  
z 18,4 milijona slikovnih točk in občutljivostjo ISO 160–12.800 
ujame čudovito podrobne rezultate pri vseh svetlobnih pogojih. 
Fotoaparat Nikon 1 V3 je lahko vrhunska nadgradnja ali drugi 
fotoaparat in je popolna izbira za resne fotografe, ki želijo popoln 
ustvarjalni nadzor in svobodno gibanje brez odvečne prtljage.

POVEZAVA, SKUPNA RABA, 
USTVARJANJE

Prek vgrajene povezave Wi-Fi lahko  
s pametno napravo naredite več s svojimi 
fotografijami.2 Visokokakovostne fotografije, 
posnete s fotoaparatom Nikon 1, lahko hitro in 
preprosto delite z drugimi, ali pa se s pametno 
napravo preizkusite v svetu ustvarjalnih 
fotografskih aplikacij.

NAGIBNI ZASLON NA DOTIK
Na odzivnem nagibnem zaslonu na dotik so 
najpomembnejše funkcije fotografiranja vedno na 
dosegu roke. Tapnite zaslon na dotik za izostritev 
slike, fotografiranje in prilagajanje osnovnih 
nastavitev. Nagnite zaslon navzgor ali navzdol ter 
fotografirajte iz ustvarjalnih kotov.

2. Če želite uporabljati vgrajeno povezavo Wi-Fi, v pametno napravo ali tablični računalnik prenesite brezplačno 
aplikacijo Wireless Mobile Utility. Združljiva je s pametnimi napravami s platformo iOS™ ali Android™, prenesete 
pa jo lahko iz spletnih trgovin Google Play™ in Apple App Store™.  Android, Google, Google Play, YouTube in druge 
znamke so blagovne znamke družbe Google Inc.

ZMOGLJIVOST |            V3

JAZ SEM  MOJSTER HITROSTI

http://www.nikon.si/sl_SI/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-v3


AW1

HITROST
Fotografirajte brez zakasnitve, posnemite gibanje 
z vratolomno hitrostjo in ujemite vsak korak 
dogajanja z neprekinjenim fotografiranjem 
s hitrostjo do 60 posnetkov na sekundo, 
oz. 15 posnetkov na sekundo s samodejnim 
ostrenjem.3

PRIMEREN ZA PUSTOLOVŠČINE
Fotoaparat Nikon 1 za pustolovščine je odporen na 
vodo (do globine 15 m)4, udarce (pri padcih z višine 
do 2 m)5, nizke temperature (do –10 °C) in prah, 
tako da ste z njim pripravljeni na vse dogodivščine.

SNEMANJE VIDEOPOSNETKOV 
Snemajte HD-videoposnetke pod vodo, ko vse 
okrog vas zmrzuje, in vedno v središču dogajanja. 
Sistem AF z zaznavanjem faze in gladki, neslišni 
prehodi samodejnega ostrenja zagotavljajo 
čudovite posnetke naravnega videza s kakovostnim 
zvokom, med snemanjem videa pa lahko tudi 
fotografirate v polni ločljivosti.

Ko pride čas za dogodivščine, vas bo fotoaparat Nikon 1 za pustolovščine  
brez težav dohajal, saj je odporen na vodo, padce in nizke temperature. 
Kompakten in hiter fotoaparat s trpežnim in tako privlačnim ohišjem,  
da bo vedno v središču pozornosti, je popoln prenosni sistem za ljudi,  
ki zahtevajo več. Najsi gre za življenjsko pustolovščino ali za del vsakdanjega 
življenja – ne zamudite nobenega nepozabnega trenutka.

 Sledenje 
pustolovščinam

 Upravljanje z gibi
3. Na podlagi preskusov družbe Nikon lahko s fotoaparatom Nikon 1 AW1 posnamete največ 20 posnetkov 

polne velikosti s hitrostjo približno 60 posnetkov na sekundo, ko je način ostrenja nastavljen na AF-S ter 
sta ostrenje in osvetlitev za prvi posnetek že določena. Če je vključeno sledenje samodejnega ostrenja, 
lahko s hitrostjo približno 15 posnetkov na sekundo posnamete največ 22 posnetkov.

4.  Interni preskusi so pokazali vodoodpornost, enakovredno stopnji zaščite JIS/IEC 8 (IPX8).
5. V skladu z internimi preskusi po standardu MIL-STD-810F Method 516.5: Shock. Odpornost ohišja 

fotoaparata na udarce ne velja za vgrajeno bliskavico.

PUSTOLOVŠČINA



SLEDENJE PUSTOLOVŠČINAM
Podpora za GPS in GLONASS omogoča 
shranjevanje točne lokacije v podatke o sliki 
(EXIF).6 Z merilnikom višine/globine spremljajte 
nadmorsko višino ali podvodno globino,  
z elektronskim kompasom pa preverite svoj 
položaj.7

UPRAVLJANJE Z GIBI
Uživajte v popolnoma novih dimenzijah 
enostavnosti fotografiranja, tudi ko nosite 
rokavice. Preprosto pridržite gumb za upravljanje 
z gibi, nato pa nagnite fotoaparat, da prilagodite 
nastavitve ali si ogledate, kar ste posneli.

Predstavljamo vam fotoaparat, ki nikoli ne potrebuje izgovorov. 
Neverjetno hiter fotoaparat Nikon 1 AW1 je odporen na vodo, 
udarce in nizke temperature. S seboj ga lahko vzamete kamor koli 
in nikoli vas ne bo pustil na cedilu. Ne glede na to, ali fotoaparat 
uporabljate na snežnih strminah, ko uživate na razburljivem safariju 
ali preživljate nepozabno noč v mestu, je ta trpežen in privlačen 
sistemski fotoaparat pripravljen na vsako pustolovščino.

Barve

6. Podatki o smeri fotografiranja se zabeležijo v podatkih EXIF samo, kadar uporabljate zoom objektiv  
1 NIKKOR AW 11–27.5mm f/3.5–5.6 ali širokokotni objektiv 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8. 

7. Dvojna funkcija merjenja višine/globine in kompas zagotavljata približne meritve in podatke. Ne uporabljajte ju za 
natančne meritve ali določanje lokacije.

PUSTOLOVŠČINA |            AW1

JAZ SEM  ODPOREN IN MAMLJIV

http://www.nikon.si/sl_SI/product/digital-cameras/nikon-1/nikon-1-aw1


 TELEOBJEKTIVI
Približajte se dogajanju z zoom teleobjektivom 

1 NIKKOR. S temi kompaktnimi in zmogljivimi 

vsestranskimi objektivi lahko fotografirate vse od 

oddaljenih motivov do bližinskih posnetkov in jih je 

pravo veselje držati v rokah.

 ŠIROKOKOTNI 
OBJEKTIVI 
S širokokotnim objektivom 1 NIKKOR prikažite svojo 

perspektivo sveta in ustvarite popolno kompozicijo. 

Fotografirajte osupljiva gorovja ali silhueto velemesta, 

ujemite celo družino ali pa izločite samo izbranega 

posameznika.

 ELEKTRIČNI  
ZOOM OBJEKTIVI
Prevzemite nadzor nad motivi v gibanju z objektivom 

1 NIKKOR PD-ZOOM. Nikonova tehnologija 

električnega pogona zooma omogoča hitro in gladko 

zoomiranje, zato so ti objektivi še posebej priročni pri 

fotografiranju dogajanja in snemanju videoposnetkov. 

 OBIČAJNI 
OBJEKTIVI
Izberite običajen zoom objektiv za fotografiranje 

pokrajin, dogajanja in portretov. V nepredvidljivih 

trenutkih ne bo časa za menjavo objektiva. Bodite 

vedno pripravljeni na fotografiranje kot britev ostrih 

fotografij brez zakasnitve.

OBJEKTIVI

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



Ustvarjajte navdihujoče fotografije pokrajine in laskave portrete ter zberite 
vse sorodnike in prijatelje za skupinske fotografije, iz katerih ne bo izpadel 
nihče. Če želite ustvariti občutek prostornosti pri portretiranju v zaprtem 
prostoru ali pa eksperimentirati s širokokotnimi videoposnetki, se lahko 
zanesete na širokokotni objektiv 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

ŠIROKOKOTNI OBJEKTIVI



S tem tankim 10-mm (primerljivo s 27-mm objektivom na formatu 35 mm) 
širokokotnim objektivom bo tudi pri širokem kotu zajema fotografija prav 
tako ostra. Ustvarite portrete s sanjavim ozadjem in izpostavite svoje 
motive s fotografiranjem pri odprti zaslonki f/2,8. Kot šepet tiho ostrenje 
pa je pomembna lastnost pri snemanju videoposnetkov.

ŠIROKOKOTNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR 10MM F/2.8

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


S širokokotnim objektivom 1 NIKKOR AW posnemite široke fotografije 
dogodivščin kjer koli ste, saj je odporen na vodo, udarce in nizke 
temperature. Velika svetlobna jakost f/2,8 omogoča ostre posnetke tudi 
pri šibki svetlobi, kar je še posebej priročno pri fotografiranju v slabih 
svetlobnih pogojih pod vodo.

ŠIROKOKOTNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

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


Počutite se, kot bi bili v središču dogajanja. Z goriščno razdaljo  
6,7–13 mm (pri 35-mm formatu enakovredno pribl. 18–35 mm)  
vam ta ultraširokokotni zoom objektiv omogoča, da se  
izjemno približate svojim motivom.

ŠIROKOKOTNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 6.7–13MM F/3.5–5.6

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


Z običajnim objektivom 1 NIKKOR lahko naredite odlične 
posnetke vsakdanjih prizorov, tudi ko na fotografijo ali 
videoposnetek niste pripravljeni. Uporabite običajen zoom 
objektiv ter posnemite živahne skupinske fotografije, 
osupljive pokrajine ali odlične videoposnetke pod praktično 
katerim koli kotom.

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

OBIČAJNI OBJEKTIVI



S tem tankim električnim zoom objektivom izkusite svobodo ostrenja vsega, 
kar pritegne vašo pozornost. Z razponom zooma 10–30 mm (kot zajema 
enak kot pri 27-81-mm objektivu na fotoaparatu formata 35 mm) lahko 
fotografirate v širokokotnem načinu ali pa si z zoomom približate oddaljeno 
dogajanje. 

OBIČAJNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

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


Bodite vedno pripravljeni, tudi če vas izjemni trenutek za fotografijo ali 
videoposnetek preseneti. Z goriščno razdaljo 11–27,5 mm (pri 35-mm 
formatu enakovredno 30–74 mm) lahko s tem objektivom fotografirate 
vse, od popoldneva v parku do prestižne večerne zabave.

OBIČAJNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Uporabite ta svetel in prenosen objektiv za vrhunske posnetke 
pri šibki svetlobi, tudi pri nizki vrednosti ISO, in fotografirajte 
portrete s čudovitim mehkim ozadjem. To je objektiv z goriščno 
razdaljo 18,5 mm (pri 35-mm formatu enakovredno približno 
50 mm) in svetlobno jakostjo f/1.8.

OBIČAJNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

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


S tem trpežnim zoom objektivom, ki je odporen na vodo, udarce in nizke 
temperature, boste lahko vedno posneli izjemne fotografije in videoposnetke 
– na kopnem ali pod vodo. Z razponom zooma 11–27,5 mm (kot zajema enak 
kot pri 30-74-mm objektivu na fotoaparatu formata 35 mm) lahko v trenutku 
iz fotografiranja laskavih portretov preidete na čudovite pokrajine, medtem pa 
širok obroč za zoom omogoča preprosto nastavljanje zooma, tudi če si nadenete 
rokavice.

OBIČAJNI OBJEKTIVI
1 NIKKOR AW 11–27.5MM F/3.5–5.6

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


Bodisi da fotografirate pokrajino, divje živali, skupinske 
fotografije, portrete ali pa ekstremno bližinske posnetke, 
bo zoom teleobjektiv 1 NIKKOR vedno ujel popolno sliko 
trenutka. Te prenosne natančne objektive združite s svojim 
fotoaparatom Nikon 1 in uživajte v hitrem fotografiranju  
s teleobjektivom iz roke, kamor koli greste.

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 

TELEOBJEKTIVI



Z namenskim portretnim objektivom ustvarite osupljive posnetke.  
Z goriščno razdaljo 32 mm (pri 35-mm formatu enakovredno približno 
85 mm) in svetlobno jakostjo f/1,2 ta svetel srednji teleobjektiv poskrbi za 
optimalne posnetke ljudi ne glede na situacijo.

TELEOBJEKTIVI
1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.si/sl_SI/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


S prilagodljivo goriščno razdaljo od 30 do 110 mm (pri 35-mm formatu 
enakovredno od 81 do 297 mm) je ta prenosni objektiv s telefoto zoomom 
popolna izbira za izlet v mesto. Preprosto se približajte oddaljenim 
motivom ali pa z njim pri fotografiranju portretov poudarite obraz. 

TELEOBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 30–110MM F/3.8–5.6

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


Z vsemogočnim objektivom z 10-kratnim zoomom fotografirajte vse, kar vas 
navdihuje. Objektiv z vsestranskim razponom goriščne razdalje 10–100 mm 
(kot zajema enak kot pri 27-270-mm objektivu na fotoaparatu formata 35 mm) 
lahko nadomesti več različnih objektivov, medtem ko Nikonov sistem zmanjšanja 
tresljajev (VR) skrbi za jasne fotografije in videoposnetke.

TELEOBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.0–5.6

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


Z goriščno razdaljo, ki na daljšem koncu dosega osupljivih 300 mm 
(primerljivo z 810 mm na formatu 35 mm), je ta izjemen prenosni 
objektiv popolna izbira za fotografiranje športa, divjih živali in pokrajin 
ter za dramatične bližinske videoposnetke oddaljenega dogajanja.

TELEOBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 70–300MM F/4.5–5.6

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


Omogoča gladko nastavljanje zooma in tiho delovanje, 
ko ga najbolj potrebujete. Objektiv 1 NIKKOR PD-ZOOM 
bo ostal v koraku z dogajanjem in je popolna izbira 
tudi za snemanje videoposnetkov. Sistem zmanjšanja 
tresljajev (VR) zagotavlja ostre in nestresene posnetke, 
oba objektiva pa imata zložljiv mehanizem za odlično 
prenosnost.1 NIKKOR 

VR 10–30MM 
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

ELEKTRIČNI ZOOM OBJEKTIVI



S tem tankim električnim zoom objektivom izkusite svobodo ostrenja 
vsega, kar pritegne vašo pozornost. Z razponom zooma 10–30 mm (kot 
zajema enak kot pri 27-81-mm objektivu na fotoaparatu formata 35 mm) 
lahko fotografirate v širokokotnem načinu ali pa si z zoomom približate 
oddaljeno dogajanje. 

ELEKTRIČNI ZOOM OBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

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


Z objektivom, ki je bil ustvarjen za snemanje videoposnetkov, lahko snemate 
prave filmske kadre. Z razponom zooma 10–100 mm (kot zajema enak kot pri  
27-270-mm objektivu na fotoaparatu formata 35 mm) ustvarite izjemno jasne 
posnetke, stikalo za električni zoom pa omogoča preprosto hitro ali počasno 
zoomiranje, s katerim povečate dramatični učinek. 

ELEKTRIČNI ZOOM OBJEKTIVI
1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.5–5.6 PD-ZOOM

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


Z dodatno opremo sistema Nikon 1 naredite največ iz svoje fotografije.  
Z naborom namenske dodatne opreme serije Nikon 1, ki je bila zasnovana za 
delo z vašim fotoaparatom. boste pripravljeni za vsako situacijo. Če imate tudi 
fotoaparat Nikon D-SLR, je adapter bajoneta FT1 ključni del opreme, s katerim 
boste lahko pritrdili objektiv NIKKOR formata DX ali FX na kateri koli fotoaparat 
Nikon 1. 

DODATNA OPREMA

NAPRAVA GPS 
GP-N100

ROČAJ 
GR-N6000

BLISKAVICA SPEEDLIGHT 
SB-N7

STEREO MIKROFON 
ME-1

INFRARDEČI DALJINSKI UPRAVLJALNIK 
ML-L3

KOMPLET TORBICE
CB-N2220SA

ELEKTRONSKO ISKALO
DF-N1000

ROČAJ 
GR-N1010

VODOODPORNO OHIŠJE
WP-N3

LUČKA LED 
LD-1000

PAS ZA ROKO
AH-N1000
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