JSEM PRŮVODCE FOTOAPARÁTY NIKON 1

JSEM RYCHLOST ŽIVOTA
Stále se rozšiřující řada snadno přenosných fotoaparátů systému Nikon 1 nabízí zcela nový způsob zachycování
rychle ubíhajících životních událostí. Tyto malé, rychlé, výkonné a pohotové fotoaparáty s výměnnými objektivy
vám vždy poskytnou náskok před probíhající akcí.
Fotoaparáty Nikon 1 nabízejí extrémně rychlé fotografování, působivou kvalitu obrazu, inovativní vybavení
a bezproblémové ovládání v tělech perfektně vyvažujících potřebný výkon, přesnost a přenosnost pro získání
snímků, o kterých jste si doposud mysleli, že je nelze realizovat.
Zažijte magii rychlosti a vzrušení z nečekaných fotografických příležitostí při fotografování krás skrytých v každém
okamžiku. Proměňte se v kameramany a zachyťte svá nejlepší dobrodružství na plynulých HD videosekvencích.
Dodejte snímkům umělecký vzhled pomocí svěžích kreativních režimů.
Speciální optika 1 NIKKOR usnadňuje výměnu objektivů a umožňuje získat odlišné perspektivy při zachycování
světa v dosud neobjevených pohledech. Příslušenství systému Nikon 1 skvěle rozšiřuje fotografické možnosti
a volitelný adaptér bajonetu FT1 dovoluje používat objektivy NIKKOR pro digitální jednooké zrcadlovky – systém
Nikon 1 je tak stejně rychlý jako všestranný.

VYBERTE SI SVŮJ FOTOAPARÁT NIKON 1

FOTOAPARÁTY

ZVOLTE SI KATEGORII
PRO KAŽDÝ DEN

VÝKONNÉ

ODOLNÉ
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Když nadejde rozhodující okamžik, fotoaparáty Nikon 1 kategorie
„Pro každý den“ výrazně předčí svou brilancí chytré telefony
a základní kompaktní fotoaparáty. Model řady J je perfektní pro
aktivní fotografy, kteří chtějí rozvíjet svou tvořivost a dosáhnout
výše ve své fotografické tvorbě. Model řady S umožní i nováčkům
s jistotou zachytit všechny neočekávané okamžiky.

RYCHLÉ SÉRIOVÉ SNÍMÁNÍ
Pořizujte ostré snímky rychlých akcí frekvencí až
20 obr./s s kontinuálním zaostřováním a odkryjte
krásu skrytou ve zlomcích sekund. Fotoaparáty
Nikon 1 kategorie „Pro každý den“ jsou rychlejší než
digitální jednooké zrcadlovky a zachytí každou akci
ještě rychleji, než můžete pozorovat její průběh.

MAGICKÉ VIDEOSEKVENCE
Fotoaparáty Nikon 1 jsou vaším ideálním partnerem
pro videosekvence – od Full HD videosekvencí až po
barevné cestopisy. Přístroje zaznamenávají plynulou
akční stopáž a poskytují mnoho zábavy s úchvatnými
režimy videosekvencí, pomocí kterých snadno
dosáhnete věrnějšího kinematografického dojmu.

ŽIVÉ NASTAVENÍ
S fotoaparáty Nikon 1 můžete vylepšit snímky ještě
před jejich pořízením, a to jednoduchou úpravou
nastavení ovládacích sloupců zobrazovaných vedle
obrazu aktuálního záběru objektivu na monitoru.
Snadno zmrazíte pohyb, upravíte expozici, rozostříte
pozadí a oslníte každým pořízeným snímkem!

SNADNO PŘENOSNÝ STYLOVÝ
FOTOAPARÁT NIKON 1
Malý, pevný a perfektně minimalistický fotoaparát
Nikon 1 kategorie „Pro každý den“, který nabízí
zážitek skutečného fotografického stylu. Tento
model je ideálním přístrojem bez ohledu na to, jestli
chcete jednoduché fotografování řady S, nebo tvůrčí
svobodu řady J.

J5
20,8 milionu pixelů
Připojení Wi-Fi a NFC

S2
Příjemný fotoaparát
Jednoduché ovládání
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JSEM OSVOBOZUJÍCÍ RYCHLOST

20,8 MILIONU PIXELŮ
Získejte náskok před chytrými telefony pomocí
působivých snímků s 20,8 milionu pixelů. Nikon 1
J5 se svým velkým obrazovým snímačem CMOS
a objektivy 1 NIKKOR maximálně využije vaše tvůrčí
myšlenky.

Odpoutejte se od všednosti s fotoaparátem Nikon 1 J5. Extrémně
snadno přenosný Nikon 1 J5 s obrazovým snímačem formátu CX,
který je čtyřikrát větší než obrazové snímače ve většině kompaktních
fotoaparátů, a vyššími snímacími frekvencemi než u digitálních
jednookých zrcadlovek nechává daleko za sebou kompakty i chytré
telefony.1 Je vaší šancí pro vstup do oblasti skutečné fotografie,
aniž byste se museli vzdát přenosnosti nebo dotykového ovládání.

PŘIPOJENÍ WI-FI A NFC2
Každý pořízený snímek můžete snadno sdílet.
Fotoaparát Nikon 1 J5 ještě více urychluje přenos
vysoce kvalitních snímků pomocí chytrého zařízení.

1. Obrazový snímač formátu CX o velikosti 25,4 mm (1˝), který se nachází ve fotoaparátu Nikon 1 J5, je čtyřikrát větší
než 11mm (1/2,3˝) obrazové snímače většiny kompaktních fotoaparátů.
2. Aby bylo možné používat funkci Wi-Fi, stačí jen stáhnout do chytrého zařízení aplikaci Wireless Mobile Utility.
Aplikace je kompatibilní s chytrými zařízeními s operačními systémy iOS™ a Android™ a lze ji zdarma stáhnout ze
serverů Google Play™ a Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube a další značky jsou ochranné
známky společnosti Google Inc.
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DALŠÍ PŘÍSTROJE PRO KAŽDÝ DEN
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JSEM RYCHLÝ A STYLOVÝ

ZAMILUJTE SI SVŮJ FOTOAPARÁT
Hladký, oblý a perfektně minimalistický fotoaparát
Nikon 1 S2 kombinuje vynikající design a jednoduché
ovládání. Tento fotoaparát je skutečnou radostí
vlastnit – nikdy jej nebudete chtít nechat doma.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
Získejte vysoce kvalitní výsledky bez jakékoli námahy.
Nikon 1 S2 pořizuje krásné snímky s vysokou úrovní
detailů a bezchybné HD videosekvence jedním
stisknutím tlačítka.

S nádherně oblým fotoaparátem Nikon 1 S2 vždy zaujmete své
okolí. Tento jednoduše použitelný, rychlý a snadno přenosný
systémový fotoaparát vypadá stejně dobře jako jím pořízené akční
snímky a HD videosekvence. Přístroj Nikon 1 S2 systému Nikon 1 je
perfektní pro každého, kdo je nespokojený s rozmazanými snímky
z chytrých telefonů a chce získat kvalitnější, působivější snímky ze
všech zábavných akcí.
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DALŠÍ PŘÍSTROJE PRO KAŽDÝ DEN
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VÝKONNÉ
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Fotoaparát Nikon 1 kategorie „Výkonné“ nedá šanci žádné konkurenci –
nabízí excelentní kvalitu obrazu, vysoké snímací frekvence sériového
snímání překonávající i digitální jednooké zrcadlovky, a inteligentní
ergonomii Nikon 1. Tento systémový fotoaparát poskytuje v kombinaci
s řadou přesného příslušenství Nikon 1 extrémní výkon, který posílí váš
zájem o fotografii.

BLESKURYCHLÁ SNÍMACÍ FREKVENCE
Dosáhněte načasování na zlomky sekund při
použití formátu RAW fotografováním snímacími
frekvencemi, které jsou vyšší než u digitálních
jednookých zrcadlovek. Fotografujte snímací
frekvencí až 20 obr./s při použití kontinuálního
zaostřování nebo až 60 obr./s při pevném zaostření
před expozicí prvního snímku série.

ROZŠIŘITELNÝ SYSTÉM
Rozšiřte svůj systém pomocí volitelného příslušenství
Nikon 1 zahrnujícího pevný grip a elektronický
hledáček. Použijte objektivy NIKKOR pro digitální
jednooké zrcadlovky za pomoci adaptéru bajonetu
FT1.

VIDEOSEKVENCE PROFESIONÁLNÍ
KVALITY
Zaznamenávejte videosekvence s využitím přesného
sledování objektu a pořizujte snímky v plném
rozlišení během záznamu. Dosáhněte dramatických
efektů pořizováním zpomalených HD videosekvencí
při frekvenci 120 obr./s nebo ovlivněte dramatičnost
záznamů pomocí kreativních režimů záznamu
videosekvencí.

ERGONOMIE
Užívejte si bleskurychlé profesionální ovládání
v každé situaci. Ergonomie fotoaparátů Nikon 1
umožňuje jemně vyvažovat nastavení a tvořit, aniž
by bylo nutné spustit oči z fotografovaného objektu.

V3
Připojení, sdílení, tvorba
Výklopný dotykový
monitor

VÝKONNÉ |

V3

PRO KAŽDÝ DEN | VÝKONNÉ | ODOLNÉ

JSEM ZTĚLESNĚNÍM RYCHLOSTI

PŘIPOJENÍ, SDÍLENÍ, TVORBA
Vestavěné připojení Wi-Fi umožňuje lépe využívat
snímky prostřednictvím chytrých zařízení.2 S chytrým
zařízením můžete rychle a snadno sdílet kvalitní
snímky z fotoaparátu Nikon 1 nebo vkročit do světa
kreativních fotografických aplikací.

Zachyťte každou akci s fotoaparátem Nikon 1 V3. Převratný
systém hybridního automatického zaostřování Nikon zachycuje
ohromnou rychlostí každý pohyb a obrazový snímač CMOS
s 18,4 milionu pixelů a rozsahem citlivostí ISO 160–12 800 zaručuje
dosažení výsledků s vysokou úrovní detailů v libovolném osvětlení.
Nikon 1 V3 je vynikajícím náročnějším nebo druhým fotoaparátem,
který je ideální pro seriózní fotografy požadující kompletní tvůrčí
ovládání při současné možnosti cestovat nalehko.
2. Chcete-li použít vestavěné připojení Wi-Fi, stáhněte si do svého chytrého telefonu nebo tabletu aplikaci Wireless
Mobile Utility. Aplikace je kompatibilní s chytrými zařízeními s operačními systémy iOS™ a Android™ a lze ji zdarma
stáhnout ze serverů Google Play™ a Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube a další značky jsou
ochranné známky společnosti Google Inc.
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VÝKLOPNÝ DOTYKOVÝ MONITOR
Výklopný vysoce citlivý dotykový monitor umožňuje
ovládání důležitých funkcí pro fotografování.
Klepnutím na citlivou dotykovou obrazovku
monitoru zaostříte, exponujete a upravíte klíčová
nastavení. Monitor lze vyklopit nahoru nebo dolů
pro fotografování z tvůrčích úhlů.

ODOLNÉ
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Když vás volá dobrodružství, je zde vodotěsný, nárazuvzdorný a mrazuvzdorný
fotoaparát Nikon 1 kategorie „Odolné“, který zvládne všechny nástrahy.
Kompaktní a rychlý fotoaparát v odolném těle, který je tak hezký, že se za ním
každý otočí, je perfektním přenosným systémovým fotoaparátem pro lidi, kteří
ze sebe vydávají vše. Bez ohledu na to, jestli jde o velkolepé dobrodružství
nebo o každodenní život – nezmeškáte nic z událostí, které si budete chtít
uchovat v paměti navždy.

RYCHLOST
Fotografujte bez zpoždění, zachyťte každý
pohyb bleskovou rychlostí a každý krok akce
prostřednictvím sériového snímání se snímací
frekvencí až 60 obr./s nebo až 15 obr./s při použití
automatického zaostřování.3

PROVEDENÍ ODOLÁVAJÍCÍ VŠEM
DOBRODRUŽSTVÍM
Vodotěsný (do hloubky 15 m) 4, nárazuvzdorný
(odolává pádům z výšky až 2 m)5, mrazuvzdorný
(do teploty −10 °C) a prachotěsný fotoaparát
Nikon 1 kategorie „Odolné“ zvládá všechny akce
jako žádný jiný přístroj.

AKČNÍ VIDEOSEKVENCE
Pořizujte Full HD videosekvence pod vodou, při
teplotách pod bodem mrazu a uprostřed probíhající
akce. Automatické zaostřování s fázovou detekcí
a plynulé a tiché přechody automatického
zaostřování zaručují přirozený vzhled videosekvencí
a kvalitní zvuk. A navíc můžete během filmování
pořizovat snímky v plném rozlišení.

3. Podle testů výkonnosti společnosti Nikon je Nikon 1 AW1 schopen pořizovat snímky plné velikosti
snímací frekvencí cca 60 obr./s až do pořízení 20 snímků, za předpokladu nastavení zaostřovacího režimu
AF-S; zaostření a expozice jsou fixovány na hodnotách platných pro první snímek. Při použití sledování
objektu lze pořizovat snímky frekvencí cca 15 obr./s až do pořízení 22 snímků.
4. Firemní testy potvrdily odolnost proti vodě podle standardu JIS/IEC třídy 8 (IPX8).
5. Na základě firemních testů podle standardu MIL-STD-810F, metoda 516.5: Odolnost proti nárazu. Úroveň
odolnosti těla fotoaparátu proti nárazům se nevztahuje na výklopný blesk.

AW1
Záznam všech vašich
dobrodružství
Akční ovládání
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JSEM ODOLNÝ A NEODOLATELNÝ

ZÁZNAM VŠECH VAŠICH
DOBRODRUŽSTVÍ
Podpora systémů GPS a GLONASS vám umožní
ukládat přesné informace o vaší poloze do
obrazových dat snímků (EXIF).6 Sledujte svou
aktuální nadmořskou výšku nebo hloubku pod
vodou pomocí zdvojené indikace výšky/hloubky
a svou polohu pomocí elektronického kompasu.7

Seznamte se s fotoaparátem, který nezná žádné výmluvy.
Neuvěřitelně rychlý, vodotěsný, nárazuvzdorný a mrazuvzdorný
Nikon 1 AW1 je připraven doprovázet vás na všech vašich životních
cestách a nikdy vás nezklame. Ať již se nacházíte na lyžařských
svazích, užíváte si dobrodružné safari nebo jste na noční akci
ve městě, tento robustní a pohledný systémový fotoaparát je
připraven na všechna vaše stylová dobrodružství.
6. Informace o azimutu jsou zaznamenávány do dat EXIF, a to pouze za předpokladu použití objektivu
1 NIKKOR AW 11–27,5 mm f/3,5–5,6 se zoomem nebo širokoúhlého objektivu 1 NIKKOR AW 10 mm f/2,8.
7. Kombinovaná indikace výšky/hloubky a kompas poskytují pouze přibližné hodnoty a informace. Nelze je používat
pro přesná měření nebo určování polohy.
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AKČNÍ OVLÁDÁNÍ
Akční ovládání znamená zcela novou dimenzi
v jednoduchosti fotografování – i při použití rukavic.
Stačí jen stisknout a držet tlačítko akčního ovládání
a naklonit fotoaparát pro úpravu nastavení nebo pro
kontrolu pořízených snímků a videosekvencí.

OBJEKTIVY

ŠIROKOÚHLÉ
OBJEKTIVY

ZÁKLADNÍ
OBJEKTIVY

TELEOBJEKTIVY

Dejte světu tu správnou perspektivu a vytvářejte
perfektní kompozice s širokoúhlými objektivy
1 NIKKOR. Zachyťte rozsáhlá pohoří nebo horizonty
měst, umístěte do záběru celou rodinu nebo se
zaměřte na konkrétní objekt.

Vyberte si základní zoom pro všestranné fotografování
krajin, akčních scén a portrétů. Nepředvídatelné
okamžiky nepočkají na výměnu objektivu: buďte vždy
připraveni pořídit bez zpoždění perfektně ostré snímky.

Přibližte se každé akci s pomocí teleobjektivu
1 NIKKOR se zoomem. Tyto kompaktní a výkonné
univerzální objektivy zachytí vše od vzdálených objektů
až po blízké objekty ve velkém měřítku a můžete
s nimi snadno fotografovat z ruky.

OBJEKTIVY
S MOTORICKÝM
ZOOMOVÁNÍM
Převezměte kontrolu nad pohyblivými objekty
s pomocí objektivu 1 NIKKOR PD-ZOOM. Technologie
motorického nastavení zoomu společnosti Nikon
umožňuje rychlé a plynulé zoomování, což činí tyto
objektivy velmi praktickými při fotografování rychlých
akcí nebo při záznamu videosekvencí.

1 NIKKOR
32 MM
F/1,2
1 NIKKOR
VR 10–30 MM
F/3,5–5,6 PD-ZOOM

1 NIKKOR
10 MM
F/2,8

1 NIKKOR
AW 10 MM
F/2,8

1 NIKKOR
VR 6,7–13 MM
F/3,5–5,6

1 NIKKOR
11–27,5 MM
F/3,5–5,6

1 NIKKOR
18,5 MM
F/1,8

1 NIKKOR
AW 11–27,5 MM
F/3,5–5,6

1 NIKKOR
VR 30–110 MM
F/3,8–5,6

1 NIKKOR
VR 10–100 MM
F/4,0–5,6

1 NIKKOR
VR 70–300 MM
F/4,5–5,6

1 NIKKOR
VR 10–30 MM
F/3,5–5,6 PD-ZOOM

1 NIKKOR
VR 10–100 MM
F/4,5–5,6 PD-ZOOM

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY
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Pořizujte inspirující snímky krajin, lichotivé portréty a skupinové snímky
rodiny a přátel bez obav z toho, že se někdo nevejde do záběru. Ať
již budete chtít vytvořit dojem prostoru u portrétu v interiéru nebo
experimentovat s širokoúhlými záběry při filmování, širokoúhlé objektivy
1 NIKKOR vám poskytnou vše potřebné.

1 NIKKOR
10 MM
F/2,8

1 NIKKOR
AW 10 MM
F/2,8

1 NIKKOR
VR 6,7–13 MM
F/3,5–5,6

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY

1 NIKKOR 10 MM F/2,8
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Tento širokoúhlý objektiv poskytuje ostrý obraz a ohniskovou vzdálenost
10 mm (ekvivalent u kinofilmu: 27 mm). S využitím vysoké světelnosti f/2,8
získáte portréty se snovým pozadím a zvýrazníte fotografované objekty na
pozadí. Tiché automatické zaostřování objektivu je důležitou výhodou při
filmování.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY

1 NIKKOR AW 10 MM F/2,8

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

Pořizujte snímky ze všech vašich velkých dobrodružství v libovolném
prostředí s tímto vodotěsným, nárazuvzdorným a mrazuvzdorným
širokoúhlým objektivem 1 NIKKOR AW. Vysoká světelnost f/2,8 znamená
ostřejší snímky motivů za nízké hladiny osvětlení, což je praktické zejména
v šerých prostředích pod vodní hladinou.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY

1 NIKKOR VR 6,7–13 MM F/3,5–5,6

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

Získejte pocit, že se nacházíte zcela v srdci každé akce. Tento extrémně
širokoúhlý objektiv se zoomem a ohniskovými vzdálenostmi 6,7–13 mm
(ekvivalent u kinofilmu: cca 18–35 mm) je vynikajícím prostředkem
přiblížení k objektu a získání osobně působících snímků.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY

ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY

1 NIKKOR
VR 10–30 MM
F/3,5–5,6
PD-ZOOM

1 NIKKOR
11–27,5 MM
F/3,5–5,6

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

1 NIKKOR
18,5 MM
F/1,8

1 NIKKOR
AW 11–27,5 MM
F/3,5–5,6

Základní objektivy 1 NIKKOR zaručují pořízení brilantních
snímků z každodenního života a nepřekvapí je ani
neočekávané příležitosti k fotografování a filmování.
Při použití základního objektivu se zoomem získáte živé
skupinové snímky, zachytíte působivé krajiny a zaznamenáte
skvělé videosekvence z prakticky libovolných stanovišť.

ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY

1 NIKKOR VR 10–30 MM F/3,5–5,6 PD-ZOOM

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

Získejte potřebnou svobodu pro zachycení všech objektů, které vás
zaujmou, s tímto plochým objektivem s motorickým nastavením zoomu.
Díky rozsahu ohniskových vzdáleností 10–30 mm (ekvivalent u kinofilmu:
27–81 mm) můžete pořizovat širokoúhlé snímky nebo si snadno přiblížit
vzdálené akce.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY

ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY

1 NIKKOR 11–27,5 MM F/3,5–5,6

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

Buďte neustále připraveni, protože vás může překvapit příležitost
k pořízení skvělého snímku nebo videosekvence. Tento objektiv
s ohniskovými vzdálenostmi 11–27,5 mm (ekvivalent u kinofilmu:
cca 30–74 mm) zachytí vše od spontánního odpoledne v parku až po
okázalá společenská setkání.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY

ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY

1 NIKKOR 18,5 MM F/1,8

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

Použijte tento snadno přenosný světelný objektiv a získejte skvělé
snímky za nízké hladiny osvětlení i v kombinaci s nízkými citlivostmi ISO
nebo pořiďte portréty s příjemnou reprodukcí neostrých míst obrazu.
Objektiv nabízí ohniskovou vzdálenost 18,5 mm (ekvivalent u kinofilmu:
cca 50 mm) a vysokou světelnost f/1,8.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY

ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY

1 NIKKOR AW 11–27,5 MM F/3,5–5,6

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

Tento vodotěsný, nárazuvzdorný a mrazuvzdorný objektiv s vysokou odolností
umožňuje pořizovat vynikající snímky a videosekvence na souši i pod vodou.
Rozsah ohniskových vzdáleností 11–27,5 mm (ekvivalent u kinofilmu: 30–74 mm)
dovoluje vmžiku přejít od pořizování lichotivých portrétů k působivým snímkům
krajin a široký zoomový kroužek zaručuje snadné zoomování i při použití rukavic.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY

TELEOBJEKTIVY

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

Teleobjektivy 1 NIKKOR se zoomem zaručují perfektní
kompozici snímků při fotografování krajin a zvířat v přírodě,
při pořizování portrétních snímků i extrémních makrosnímků.
Zkombinujete-li tyto snadno přenosné, kvalitní objektivy se
svým fotoaparátem Nikon 1, budete mít k dispozici rychlé
fotografování teleobjektivem z ruky na libovolném místě.

1 NIKKOR
32MM
F/1,2

1 NIKKOR
VR 30–110 MM
F/3,8–5,6

1 NIKKOR
VR 10–100 MM
F/4,0–5,6

1 NIKKOR
VR 70–300 MM
F/4,5–5,6

TELEOBJEKTIVY

1 NIKKOR 32 MM F/1,2

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

Pořizujte vysoce působivé snímky s pomocí tohoto speciálního portrétního
objektivu. Tento střední teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 32 mm
(ekvivalent u kinofilmu: cca 85 mm) a extrémně vysokou světelností f/1,2
zaručuje za všech okolností ty nejlepší snímky lidí.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ TELEOBJEKTIVY

TELEOBJEKTIVY

1 NIKKOR VR 30–110 MM F/3,8–5,6

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

Tento snadno přenosný teleobjektiv se zoomem a všestranným rozsahem
ohniskových vzdáleností 30–110 mm (ekvivalent u kinofilmu: 81–297 mm)
je perfektní pro výlety ve městě. Snadno přiblíží vzdálené objekty a lze jej
využít pro soustředění zájmu na tvář portrétované osoby.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ TELEOBJEKTIVY

TELEOBJEKTIVY

1 NIKKOR VR 10–100 MM F/4,0–5,6

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

S tímto objektivem s 10násobným zoomem můžete fotografovat naprosto vše,
co vás zaujme. Jeho všestranný rozsah ohniskových vzdáleností 10–100 mm
(ekvivalent u kinofilmu: 27–270 mm) nahradí několik objektivů a systém redukce
vibrací Nikon (VR) zaručí brilantní statické snímky i videosekvence.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ TELEOBJEKTIVY

TELEOBJEKTIVY

1 NIKKOR VR 70–300 MM F/4,5–5,6

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

Díky rozsahu ohniskových vzdáleností až do působivé hodnoty
300 mm (ekvivalent u kinofilmu: 810 mm) je tento výborně přenosný
objektiv ideální pro fotografování sportů, zvířat v přírodě a krajin,
nebo pro získání dramatických detailů při pořizování videosekvencí
vzdálených akcí.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ TELEOBJEKTIVY

OBJEKTIVY S MOTORICKÝM
ZOOMOVÁNÍM

1 NIKKOR
VR 10–30 MM
F/3,5–5,6 PD-ZOOM

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

1 NIKKOR
VR 10–100 MM
F/4,5–5,6 PD-ZOOM

Objektivy 1 NIKKOR PD-ZOOM nabízí plynulé
zoomování, tichý chod pro případ potřeby a perfektní
zachycení každé akce – jsou tak ideální pro záznam
videosekvencí. Systém redukce vibrací (VR) zamezuje
rozmazání snímků a oba objektivy jsou vybaveny
mechanismem teleskopického tubusu pro lepší
přenosnost.

OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

1 NIKKOR VR 10–30 MM F/3,5–5,6 PD-ZOOM

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

Získejte potřebnou svobodu pro zachycení všech objektů, které vás
zaujmou, s tímto plochým objektivem s motorickým nastavením zoomu.
Díky rozsahu ohniskových vzdáleností 10–30 mm (ekvivalent u kinofilmu:
27–81 mm) můžete pořizovat širokoúhlé snímky nebo si snadno přiblížit
vzdálené akce.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

1 NIKKOR VR 10–100 MM F/4,5–5,6 PD-ZOOM

ŠIROKOÚHLÉ OBJEKTIVY | ZÁKLADNÍ OBJEKTIVY | TELEOBJEKTIVY | OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

S tímto objektivem konstruovaným speciálně pro videosekvence můžete získat
kinematograficky působící záběry. Zoom s rozsahem ohniskových vzdáleností
10–100 mm (ekvivalent u kinofilmu: 27–270 mm) poskytuje brilantní obraz
a spínač motorického nastavení zoomu umožňuje snadno a rychle – nebo
pomalu – zoomovat pro získání dramatických záběrů.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ OBJEKTIVY S MOTORICKÝM ZOOMOVÁNÍM

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Získejte maximum ze svých fotografických akcí s využitím příslušenství
systému Nikon 1. Speciální příslušenství systému Nikon 1 hladce spolupracuje
s fotoaparátem a připraví vás na každou situaci. A pokud vlastníte rovněž
digitální jednookou zrcadlovku Nikon, stane se kritickou součástí vašeho
vybavení rovněž adaptér bajonetu FT1, který vám umožní nasadit objektiv
NIKKOR formátu DX nebo FX na libovolný fotoaparát Nikon 1.

JEDNOTKA GPS
GP-N100

ELEKTRONICKÝ HLEDÁČEK
DF-N1000

BLESK
SB-N7

GRIP
GR-N1010

STEREOFONNÍ MIKROFON
ME-1

VODOTĚSNÉ POUZDRO
WP-N3

INFRAČERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
ML-L3

LED SVĚTLO
LD-1000

GRIP
GR-N6000

POUTKO
AH-N1000

SADA POUZDRA PRO TĚLO FOTOAPARÁTU
CB-N2220SA

