I AM YOUR NIKON 1 FINDER

I AM THE SPEED OF LIFE
Η σειρά των φορητών φωτογραφικών μηχανών συστήματος Nikon 1 που διευρύνεται συνεχώς αποτελεί
έναν εντελώς νέο τρόπο να αποτυπώνετε την ταχύτητα της ζωής. Μικρές, γρήγορες και ισχυρές, αυτές οι
φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς σάς βοηθούν να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τη δράση.
Προσφέροντας εξαιρετικά γρήγορη απόδοση, εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας, καινοτόμα χαρακτηριστικά και
ξέγνοιαστη λειτουργία, μία φωτογραφική μηχανή Nikon 1 ενσαρκώνει την τέλεια ισορροπία δύναμης, ακρίβειας
και φορητότητας ώστε να παρέχει εικόνες που δεν μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε.
Ζήστε τη μαγεία της ταχύτητας και τον ενθουσιασμό του απρόσμενου καθώς αποτυπώνετε τα μικρά θαύματα που
κρύβει μια στιγμή. Ξεδιπλώστε τον κινηματογραφικό σας εαυτό και ξαναζήστε τις περιπέτειές σας με ομαλά video
HD. Προσθέστε καλλιτεχνικές πινελιές στις φωτογραφίες σας με τη βοήθεια των δημιουργικών λειτουργιών.
Τα αποκλειστικά οπτικά συστήματα 1 NIKKOR διευκολύνουν την αλλαγή των φακών και την εναλλαγή των
προοπτικών καθώς αποτυπώνετε τον κόσμο σας όπως ποτέ άλλοτε. Τα αξεσουάρ του συστήματος Nikon 1
διευρύνουν τις ευκαιρίες φωτογράφισης και ο προαιρετικός προσαρμογέας μοντούρας FT1 σάς επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε τους φακούς NIKKOR D-SLR, καθιστώντας το σύστημα Nikon 1 ευέλικτο και γρήγορο.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ NIKON 1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΑΣ
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Επιλέξτε την ποιότητα εικόνας και εμπιστευτείτε τις
αναμνήσεις σας σε μια φωτογραφική μηχανή που
μπορεί να αντεπεξέλθει σε κάθε περίσταση. Γρήγορες,
compact και ακαταμάχητα κομψές, οι φωτογραφικές
μηχανές Nikon 1 Everyday σάς προσφέρουν τις
τέλειες λήψεις με εκπληκτική ευκολία. Ιδανικές
για όσους δεν θέλουν να αφήνουν τη ζωή να τους
προσπερνά, αυτές οι φορητές φωτογραφικές μηχανές
συστήματος εξασφαλίζουν εντυπωσιακή ακρίβεια
κατά τη φωτογράφιση των γεμάτων ένταση και δράση
στιγμών σας.

Έλεγχος επαγγελματικού επιπέδου κορυφαίας
ταχύτητας με τη φωτογραφική μηχανή Nikon 1
Performance. Η αστραπιαία ταχύτητα απόδοσης,
οι πολλές προηγμένες λειτουργίες και τα μοναδικά
οπτικά στοιχεία των φακών 1 NIKKOR τοποθετούν
αυτές τις φωτογραφικές μηχανές συστήματος στην
κορυφή της φορητότητας και του δημιουργικού
ελέγχου. Είτε πρόκειται για συνοδευτικό εξοπλισμό της
D-SLR σας είτε για τη μία και μοναδική επιλογή σας,
η φωτογραφική μηχανή Nikon 1 Performance είναι
ακαταμάχητη.

Στη ζωή δεν μπορείτε να πατήσετε «επανάληψη».
Χρειάζεστε μια φωτογραφική μηχανή που να την
προφταίνει. Αδιάβροχη, αντικραδασμική και με
προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες, μια
φωτογραφική μηχανή συστήματος Nikon 1 Adventure
μπορεί να αποτυπώσει κάθε στιγμή που κόβει την
ανάσα, με εντυπωσιακή ακρίβεια. Με τον εκπληκτικό
συνδυασμό της μοναδικής ταχύτητας λήψεων,
της ισχυρής λειτουργικότητας και της αφαιρετικής
σχεδίασης, αποτελεί την απάντηση ενός ανθρώπου
με στιλ στην υψηλής ποιότητας φωτογράφιση και
βιντεοσκόπηση, όπου και αν βρίσκεται.
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Όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή, η ευφυΐα των φωτογραφικών
μηχανών Nikon 1 Everyday επισκιάζει τα smartphone και τις απλές
φωτογραφικές μηχανές στόχευσης και λήψης. Ένα μοντέλο της
σειράς J είναι ιδανικό για τους ένθερμους φωτογράφους που
θέλουν να εκφράσουν περισσότερο τη δημιουργικότητά τους και
να κάνουν περισσότερα με τις φωτογραφίες τους. Ένα μοντέλο
της σειράς S επιτρέπει ακόμη και στους αρχάριους φωτογράφους
να αποτυπώνουν τις πιο απρόσμενες στιγμές με σιγουριά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Αποτυπώστε τη γρήγορη δράση σε εικόνα με
ταχύτητα έως 20 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
συνεχούς AF και αποκαλύψτε τα θαύματα που κρύβει
ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Γρηγορότερες κι
από μια D-SLR, οι φωτογραφικές μηχανές Nikon 1
Everyday μπορούν να αποτυπώνουν τη δράση πιο
γρήγορα από τη δική σας ικανότητα να βλέπετε την
εξέλιξή της.

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ VIDEO
Από video Full HD έως τις πολύχρωμες καταγραφές
των ταξιδιών σας, η Nikon 1 είναι ο τέλειος
εικονολήπτης σας. Αποτυπώστε ομαλά πλάνα δράσης
και διασκεδάστε με ενδιαφέρουσες λειτουργίες video
χάρη στις οποίες θα μπορείτε εύκολα να προσθέτετε
κινηματογραφικά στοιχεία στα video που τραβάτε.

ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Η Nikon 1 προσφέρει τη δυνατότητα να βελτιώνετε
τις φωτογραφίες σας πριν τις τραβήξετε
απλά αλλάζοντας τις γραμμές ρυθμίσεων που
εμφανίζονται δίπλα από την εικόνα σας. Παγώστε
άνετα την κίνηση, αλλάξτε το φωτισμό ή θαμπώστε
το φόντο και καταπλήξτε με κάθε λήψη!

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΤΥΛ NIKON 1
Μικρές, συμπαγείς και μοναδικά minimal,
οι φωτογραφικές μηχανές Nikon 1 Everyday
χαρακτηρίζονται από το αληθινό πνεύμα του
φωτογραφικού στυλ. Είτε αυτό που θέλετε είναι η
ευκολία των λήψεων που προσφέρει η σειρά S είτε
η δημιουργική ελευθερία που προσφέρει η σειρά
J, θα βρείτε πάντα ένα μοντέλο που θα ταιριάζει
αποκλειστικά σε εσάς.

J5
20,8 MP
με δυνατότητα Wi-Fi και NFC

S2
Αγαπήστε τη φωτογραφική
σας μηχανή
Απλή λειτουργία
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I AM FREEDOM OF SPEED

20,8 MP
Ξεχωρίστε από τους χρήστες smartphone με
εντυπωσιακές φωτογραφίες 20,8 MP. Με το μεγάλο
αισθητήρα CMOS και τους φακούς 1 NIKKOR, η
Nikon 1 J5 θα δώσει πνοή στις δημιουργικές σας
ιδέες.

Ξεχωρίστε χάρη στη Nikon 1 J5. Με τον κατά τέσσερις φορές
μεγαλύτερο αισθητήρα φορμά CX από αυτόν που διαθέτουν οι
περισσότερες compact φωτογραφικές μηχανές και τις μεγαλύτερες
ταχύτητες λήψεων από μια D-SLR, η εξαιρετικά φορητή Nikon 1
J5 αφήνει τις compact φωτογραφικές μηχανές και τα smartphone
στο μακρινό παρελθόν.1 Αυτή είναι η δική σας ευκαιρία να μπείτε
στον κόσμο της αληθινής φωτογράφισης χωρίς να θυσιάζετε τη
φορητότητα ή τη λειτουργία μέσω οθόνης αφής.

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ WI-FI ΚΑΙ NFC2
Κοινοποιήστε εύκολα κάθε εκπληκτική λήψη.
Η Nikon 1 J5 διευκολύνει περισσότερο από ποτέ τη
μεταφορά φωτογραφιών υψηλής ποιότητας μέσω
της έξυπνης συσκευής σας.

1. Ο αισθητήρας φορμά CX μίας ίντσας, που χρησιμοποιείται στη Nikon 1 J5, είναι περίπου τέσσερις φορές
μεγαλύτερος από τους αισθητήρες τύπου 1/2,3 in. που συναντώνται στις περισσότερες compact φωτογραφικές
μηχανές.
2. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, απλά κατεβάστε το δωρεάν βοηθητικό πρόγραμμα Wireless Mobile
Utility στην έξυπνη συσκευή σας. Το πρόγραμμα είναι συμβατό με έξυπνες συσκευές iOS™ και Android™ και
μπορεί να ληφθεί δωρεάν από το Google Play™ και από το Apple App Store™. Οι ονομασίες Android, Google,
Google Play, YouTube και άλλες είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Χρώματα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ EVERYDAY
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I AM FAST AND STYLISH

ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΑΣ
ΜΗΧΑΝΗ
Ομαλή, απέριττη και μοναδικά minimal, η
Nikon 1 S2 συνδυάζει το λεπτό design με την απλή
λειτουργία. Η αληθινή απόλαυση του να έχετε μια
τέτοια φωτογραφική μηχανή θα σας κάνει να μη
θέλετε να την αφήνετε στο σπίτι.

ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Χρησιμοποιήστε σύνθετες λειτουργίες χωρίς
πολύπλοκες διαδικασίες. Η Nikon 1 S2 τραβάει
εκπληκτικά λεπτομερείς φωτογραφίες και άψογα
video HD με ένα απλό πάτημα του κουμπιού.

Με την εντυπωσιακή Nikon 1 S2 δεν θα περνάτε ποτέ απαρατήρητοι.
Γρήγορη, φορητή και μοναδική, αυτή η εύχρηστη φωτογραφική
μηχανή συστήματος είναι το ίδιο όμορφη με τη δράση των
φωτογραφιών και των video HD που τραβάει. Ιδανική για όσους
έχουν βαρεθεί τις θαμπές φωτογραφίες των smartphone και θέλουν
καλύτερα και πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα, αυτή η Nikon 1 σάς
χαρίζει την ελευθερία να ακολουθείτε τη χαρά όπου κι αν σας οδηγεί.

Χρώματα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ EVERYDAY
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Με την τέλεια ποιότητα εικόνας, τις εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες
συνεχούς λήψης που ξεπερνούν κι αυτές των φωτογραφικών
μηχανών D-SLR και τον έξυπνο εργονομικό σχεδιασμό των Nikon 1,
η φωτογραφική μηχανή Nikon 1 Performance δεν αφήνει τίποτε
στην τύχη. Σε συνδυασμό με τη σειρά αξεσουάρ υψηλής ακρίβειας
της Nikon 1, αυτές οι εξαιρετικά φορητές φωτογραφικές μηχανές
συστήματος προσφέρουν εντυπωσιακή απόδοση που θα αναθερμάνει
το πάθος σας για τη φωτογραφία.

ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ FPS
Απαθανατίστε στιγμές που συντελούνται σε
κλάσματα του δευτερολέπτου με ταχύτητες λήψης
αρχείων RAW που ξεπερνούν κι αυτές μιας D-SLR.
Πραγματοποιήστε λήψεις με ταχύτητα έως 20 καρέ
ανά δευτερόλεπτο (fps) με συνεχή αυτόματη εστίαση
ή έως 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) με εστίαση
στο πρώτο κάδρο.

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Επεκτείνετε το σύστημά σας με προαιρετικά
αξεσουάρ Nikon 1 που περιλαμβάνουν μια στιβαρή
λαβή καθώς και ηλεκτρονικό σκόπευτρο. Με
τον προσαρμογέα μοντούρας FT1 μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε φακούς NIKKOR D-SLR.

VIDEO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Φωτογραφίστε με ακριβή παρακολούθηση θέματος
και τραβήξτε φωτογραφίες πλήρους ανάλυσης
όσο βιντεοσκοπείτε. Επιτύχετε καλλιτεχνικά εφέ
τραβώντας video HD σε αργή κίνηση στα 120 καρέ
ανά δευτερόλεπτο (fps) ή παίξτε με τα καλλιτεχνικά
στοιχεία στις λειτουργίες δημιουργικού video.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Εξασφαλίστε έλεγχο επαγγελματικού επιπέδου
με κορυφαία ταχύτητα σε κάθε περίσταση. Ο
εργονομικός σχεδιασμός της Nikon 1 σάς επιτρέπει
να πραγματοποιείτε λεπτομερείς ρυθμίσεις και να
δημιουργείτε τις συνθέσεις σας χωρίς να παίρνετε
τα μάτια σας από το θέμα.

V3
Συνδεθείτε,
κοινοποιήστε και
δημιουργήστε
Αγγίξτε και γείρετε
την οθόνη
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I AM THE MASTER OF SPEED

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ

Εστιάστε στη δράση με τη νέα Nikon 1 V3. Το επαναστατικό σύστημα
συνδυασμένης αυτόματης εστίασης της Nikon καταγράφει την κίνηση
σε απίστευτη ταχύτητα, ενώ ο αισθητήρας CMOS 18,4 megapixel με
ISO 160-12.800 εξασφαλίζει όμορφα και λεπτομερή αποτελέσματα σε
όλες τις συνθήκες φωτισμού. Ιδανική για όσους θέλουν να ασχοληθούν
πιο σοβαρά με τη φωτογραφία ή ως μια δεύτερη φωτογραφική
μηχανή, η Nikon 1 V3 είναι κατάλληλη για τους φωτογράφους που
αναζητούν τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο σε συνδυασμό με την
ελευθερία να μετακινούνται με ελάχιστες αποσκευές.
2. Για να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία Wi-Fi, πραγματοποιήστε απλά λήψη του δωρεάν βοηθητικού
προγράμματος Wireless Mobile Utility στο smartphone ή το tablet σας. Το πρόγραμμα είναι συμβατό με έξυπνες
συσκευές iOS™ και Android™ και μπορεί να ληφθεί δωρεάν από το Google Play™ και από το Apple App Store™.
Οι ονομασίες Android, Google, Google Play, YouTube και άλλες είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Χρώμα

Με το ενσωματωμένο Wi-Fi έχετε τη δυνατότητα
να κάνετε περισσότερα με τις φωτογραφίες σας
μέσω μιας έξυπνης συσκευής. 2 Μπορείτε να
κοινοποιείτε γρήγορα και εύκολα τις λήψεις υψηλής
ποιότητας από τη φωτογραφική μηχανή Nikon 1
ή να εκμεταλλευθείτε τις άπειρες δημιουργικές
φωτογραφικές εφαρμογές που έχετε στη διάθεσή
σας μέσω κάποιας έξυπνης συσκευής.

ΑΓΓΙΞΤΕ ΚΑΙ ΓΕΙΡΕΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
Διαθέτει έξυπνη οθόνη αφής με δυνατότητα
κλίσεων και τις βασικές λειτουργίες λήψης ακριβώς
στα σημεία που τις χρειάζεστε. Αγγίξτε την οθόνη
αφής για να εστιάσετε, να πραγματοποιήσετε λήψη
και να προσαρμόσετε τις βασικές ρυθμίσεις. Γείρετε
την οθόνη προς τα κάτω ή προς τα επάνω για να
έχετε τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών από
δημιουργικές γωνίες.
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Όταν φωτογραφίζετε τις περιπέτειές σας, η αδιάβροχη, αντικραδασμική
και ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες φωτογραφική μηχανή Nikon 1
Adventure ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Compact, γρήγορη και με
εξαιρετικά ανθεκτικό σώμα, τόσο όμορφο που εντυπωσιάζει όπου κι
αν βρεθεί, αποτελεί το τέλειο φορητό σύστημα για όσους θέλουν να
ξεχωρίζουν. Από επικές περιπέτειες μέχρι καθημερινές δραστηριότητες δεν
θα χάσετε ούτε μία στιγμή από τις εμπειρίες που θέλετε να θυμάστε για πάντα.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Φωτογραφίστε χωρίς καθυστερήσεις, αποτυπώστε
την κίνηση με μοναδική ταχύτητα και απαθανατίστε
κάθε στιγμή της δράσης χάρη στη λειτουργία
συνεχών λήψεων με ταχύτητες που φτάνουν τα
60 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), και έως 15 καρέ
ανά δευτερόλεπτο (fps) με αυτόματη εστίαση.3

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
Αδιάβροχη (έως τα 15 m) 4 , αντικραδασμική
(για πτώση από ύψος έως 2 m)5 , ανθεκτική στη
σκόνη και σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10 °C),
η φωτογραφική μηχανή Nikon 1 Adventure σάς
συντροφεύει ιδανικά στις περιπέτειές σας.

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
Τραβήξτε video Full HD στο βυθό, σε πολικές
θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της δράσης.
Το σύστημα αυτόματης εστίασης με ανίχνευση
φάσης και οι ομαλές και αθόρυβες μεταβάσεις της
αυτόματης εστίασης εξασφαλίζουν φυσική όψη
και έξοχο ήχο στα πλάνα ενώ παράλληλα έχετε τη
δυνατότητα να τραβάτε φωτογραφίες σε πλήρη
ανάλυση κατά τη βιντεοσκόπηση.

3. Βάσει δοκιμών απόδοσης της Nikon, η Nikon 1 AW1 μπορεί να τραβάει φωτογραφίες πλήρους
μεγέθους σε περίπου 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) για έως 20 κάδρα, με τη λειτουργία εστίασης σε
AF-S και σταθερή την εστίαση και την έκθεση για το πρώτο κάδρο. Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία
παρακολούθησης αυτόματης εστίασης, μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες με ταχύτητα περίπου
15 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) σε σύνολο έως 22 κάδρων.
4. Σύμφωνα με εσωτερικές δοκιμές, το επίπεδο ανθεκτικότητας στο νερό κατά τα πρότυπα JIS/IEC είναι
κατηγορίας 8 (IPX8).
5. Σύμφωνα με εσωτερικές δοκιμές, η συσκευή κρίνεται ανθεκτική στους κραδασμούς σύμφωνα με
το πρότυπο MIL-STD-810F Method 516.5: Shock. Οι αντικραδασμικές ιδιότητες του σώματος της
φωτογραφικής μηχανής δεν ισχύουν και για το αναδυόμενο φλας.

AW1
Μη χάσετε ούτε
μια στιγμή από τις
περιπέτειές σας
Έλεγχος κίνησης

ADVENTURE |

AW1

EVERYDAY | PERFORMANCE | ADVENTURE

I AM STRONG AND IRRESISTIBLE

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΑΣ
Η υποστήριξη για GPS και GLONASS σάς επιτρέπει
να καταγράφετε την ακριβή σας θέση σε δεδομένα
εικόνας (EXIF).6 Παρακολουθήστε το υψόμετρο ή
το βάθος με το μηχανισμό μέτρησης ύψους/βάθους
και ελέγξτε τη θέση σας με την ηλεκτρονική
πυξίδα.7

Μια φωτογραφική μηχανή που δεν γνωρίζει όρια. Έτοιμη
να σας ακολουθήσει οπουδήποτε, αυτή η απίστευτα γρήγορη,
αδιάβροχη, αντικραδασμική και ανθεκτική σε χαμηλές θερμοκρασίες
Nikon 1 AW1 δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Είτε κάνετε σκι σε
χιονισμένες βουνοπλαγιές, είτε βρίσκεστε σε ένα περιπετειώδες
σαφάρι είτε έχετε βγει σε μια βραδινή έξοδο στην πόλη, αυτή
η ανθεκτική και όμορφη φωτογραφική μηχανή συστήματος
συντροφεύει μοναδικά και με στιλ την κάθε περιπέτειά σας.
6. Οι πληροφορίες κατεύθυνσης εγγράφονται ως δεδομένα EXIF και μόνο κατά τη χρήση του φακού zoom
1 NIKKOR AW 11–27.5mm f/3.5–5.6 ή του ευρυγώνιου φακού 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8.
7. Το όργανο μέτρησης ύψους/βάθους και η πυξίδα παρέχουν μετρήσεις και πληροφορίες κατά προσέγγιση.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό συγκεκριμένων μετρήσεων ή εντοπισμό θέσεων.

Χρώματα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Απολαύστε την εντελώς νέα διάσταση στην ευκολία
των λήψεων, ακόμα και όταν φοράτε γάντια. Απλά
πατήστε το κουμπί ελέγχου κίνησης και γείρετε
τη φωτογραφική μηχανή για να προσαρμόσετε
τις ρυθμίσεις ή για να δείτε τη φωτογραφία που
τραβήξατε.

ΦΑΚΟΙ

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ

ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ

POWER ZOOM

Βάλτε τον κόσμο σας στην προοπτική απεικόνιση
και καδράρετε ολόκληρη την τελειότητά του χάρη
στον ευρυγώνιο φακό 1 NIKKOR. Απαθανατίστε
τις επιβλητικές οροσειρές ή τις πανοραμικές όψεις
μιας πόλης, χωρέστε σε ένα κάδρο ολόκληρη
την οικογένειά σας ή εστιάστε σε μια ιδιαίτερη
προσωπικότητα.

Χρησιμοποιήστε έναν φακό κανονικού zoom για να
απολαμβάνετε την ευελιξία λήψης τοπίων, σκηνών
δράσης ή πορτρέτων. Οι αναπάντεχες στιγμές δεν θα
περιμένουν να αλλάξετε φακό. Θα πρέπει να είστε
έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για να αποτυπώσετε απόλυτα
ευκρινείς φωτογραφίες χωρίς καθυστερήσεις.

Πλησιάστε τη δράση με ένα τηλεφακό zoom
1 NIKKOR. Από απομακρυσμένα θέματα έως
εξαιρετικά κοντινές λήψεις, αυτοί οι compact και
ισχυροί φακοί «όλα σε ένα» καλύπτουν τα πάντα και
χρησιμοποιούνται εύκολα για λήψεις στο χέρι.

Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας κατά τη φωτογράφιση
κινούμενων θεμάτων με ένα φακό 1 NIKKOR
PD-Zoom. Η τεχνολογία ηλεκτρικού zoom της Nikon
εξασφαλίζει γρήγορο και ομαλό ζουμάρισμα, μια
ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία κατά τη φωτογράφιση
της δράσης και τη βιντεοσκόπηση.

1 NIKKOR
32MM
F/1.2
1 NIKKOR
VR 10–30MM
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

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
11–27.5MM
F/3.5–5.6

1 NIKKOR
18.5MM
F/1.8

1 NIKKOR
AW 11–27.5MM
F/3.5–5.6

1 NIKKOR
VR 30–110MM
F/3.8–5.6

1 NIKKOR
VR 10–100MM
F/4.0–5.6

1 NIKKOR
VR 70–300MM
F/4.5–5.6

1 NIKKOR
VR 10–30MM
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

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

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ

1 NIKKOR
10MM
F/2.8

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

1 NIKKOR
AW 10MM
F/2.8

1 NIKKOR
VR 6.7–13MM
F/3.5–5.6

Δημιουργήστε εντυπωσιακά τοπία, κολακευτικά πορτραίτα και όμορφες
ομαδικές λήψεις με όλους τους φίλους και την οικογένειά σας χωρίς
να αφήνετε κανέναν έξω από το κάδρο. Είτε θέλετε να δημιουργήσετε
την αίσθηση του χώρου σε ένα πορτραίτο που τραβήχτηκε σε
εσωτερικό χώρο, είτε να πειραματιστείτε με ευρυγώνιες λήψεις κατά τη
βιντεοσκόπηση, οι ευρυγώνιοι φακοί 1 NIKKOR ανταποκρίνονται στις
ανάγκες σας.

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Μεγαλώστε την εικόνα διατηρώντας την ευκρίνεια χάρη σε αυτόν το λεπτό
ευρυγώνιο φακό 10 mm (ισοδύναμο με 35mm: 27 mm). Δημιουργήστε
πορτραίτα με ονειρεμένα φόντα και κάντε τα θέματά σας να ξεχωρίζουν χάρη
στο ευρύ διάφραγμα f/2,8. Η εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία αυτόματης
εστίασης αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα κατά τη βιντεοσκόπηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ ΦΑΚΟΙ

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Αποτυπώστε πλούσιες λήψεις της δράσης από κάθε σημείο χάρη σε αυτόν
τον ευρυγώνιο φακό 1 NIKKOR AW που είναι αδιάβροχος και ανθεκτικός στα
χτυπήματα και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Το γρήγορο μέγιστο διάφραγμα
f/2,8 χαρίζει ευκρινείς λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ένα ιδιαίτερα
χρήσιμο χαρακτηριστικό για τη λήψη φωτογραφιών σε θολά υποβρύχια
περιβάλλοντα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ ΦΑΚΟΙ

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

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Νιώστε σαν να βρίσκεστε μέσα στην καρδιά της δράσης. Χάρη στην εστιακή
απόσταση των 6,7–13 mm (ισοδύναμο με 35 mm: περίπου 18–35 mm), αυτός
ο υπέρ ευρυγώνιος φακός zoom είναι ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσετε
τα θέματά σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ ΦΑΚΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ

1 NIKKOR
VR 10–30MM
F/3.5–5.6
PD-ZOOM

1 NIKKOR
11–27.5MM
F/3.5–5.6

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

1 NIKKOR
18.5MM
F/1.8

1 NIKKOR
AW 11–27.5MM
F/3.5–5.6

Με τους κανονικούς φακούς 1 NIKKOR μπορείτε να
τραβάτε εντυπωσιακές φωτογραφίες καθημερινών σκηνών,
ακόμη κι όταν κάποια τέλεια στιγμή για φωτογράφιση ή
βιντεοσκόπηση προκύπτει απροσδόκητα. Χρησιμοποιήστε
ένα φακό κανονικού zoom για όμορφες ομαδικές λήψεις,
εντυπωσιακά τοπία και υπέροχα video, πρακτικά από
οποιαδήποτε γωνία λήψης.

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

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Εστιάστε ελεύθερα σε ό,τι σας ενδιαφέρει περισσότερο με αυτόν το λεπτό
φακό με ηλεκτρικό zoom. Με το εύρος zoom 10–30mm (ισοδύναμο με
35mm: 27–81mm), μπορείτε να καδράρετε ευρείες γωνίες ή να σμικρύνετε
την προβολή για να φωτογραφίσετε εύκολα στιγμές δράσης που βρίσκονται
μακριά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Είστε πάντοτε έτοιμοι, ακόμη κι αν αυτή η μοναδική στιγμή για τη
φωτογραφία ή το video είναι εντελώς απρόσμενη. Με εστιακή απόσταση
11–27,5 mm (ισοδύναμο με 35 mm: 30–74 mm), αυτός ο φακός αποτυπώνει
κάθε σκηνικό: από ένα αυθόρμητο απόγευμα στο πάρκο μέχρι ένα
απολαυστικό δείπνο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Τραβήξτε θαυμάσιες φωτογραφίες με χαμηλό φωτισμό, ακόμη και με
χαμηλό ISO και φωτογραφικά πορτραίτα με όμορφο θαμπό φόντο (bokeh)
χρησιμοποιώντας αυτό το φωτεινό και συνάμα φορητό φακό. Έχει εστιακή
απόσταση 18,5 mm (ισοδύναμο με 35mm: περίπου 50 mm) και γρήγορο
μέγιστο διάφραγμα f/1,8.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

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

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Στη στεριά ή στη θάλασσα συνεχίζετε να τραβάτε εξαιρετικές φωτογραφίες και
video με αυτόν τον ανθεκτικό, αδιάβροχο, αντικραδασμικό και ανθεκτικό σε χαμηλές
θερμοκρασίες φακό zoom. Με εύρος zoom 11–27,5mm (ισοδύναμο με 35mm:
30–74mm) έχετε τη δυνατότητα να μεταβαίνετε μέσα σε μια στιγμή από τη λήψη
κολακευτικών πορτραίτων στη λήψη τοπίων, ενώ με τον πλατύ δακτύλιο zoom
ελέγχετε εύκολα την εστίαση, ακόμη κι όταν φοράτε γάντια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Για λήψεις τοπίων, άγριας φύσης, ομαδικές λήψεις,
πορτραίτα ή πολύ κοντινά πλάνα, οι τηλεφακοί
zoom 1 NIKKOR καδράρουν τέλεια την κάθε στιγμή.
Χρησιμοποιήστε αυτούς τους εξαιρετικά φορητούς φακούς
ακριβείας με μια φωτογραφική μηχανή Nikon 1 για να
απολαμβάνετε γρήγορες λήψεις τηλεφακού στο χέρι, όπου
κι αν βρίσκεστε.

1 NIKKOR
32MM
F/1.2

1 NIKKOR
VR 30–110MM
F/3.8–5.6

1 NIKKOR
VR 10–100MM
F/4.0–5.6

1 NIKKOR
VR 70–300MM
F/4.5–5.6

ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Τραβήξτε εντυπωσιακές φωτογραφίες με αυτόν τον ειδικό για πορτραίτα
φακό. Με εστιακή απόσταση 32 mm (ισοδύναμο με 35mm: περίπου 85 mm)
και εξαιρετικά γρήγορο μέγιστο διάφραγμα f/1,2, αυτός ο φωτεινός μεσαίος
τηλεφακός αποτυπώνει τις καλύτερες εκφάνσεις των ανθρώπων σε κάθε
περίσταση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ

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

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Με ευέλικτο εύρος εστίασης 30–110 mm (ισοδύναμο με 35 mm: 81–297 mm),
αυτός ο φορητός τηλεφακός zoom είναι τέλειος για ένα διάλειμμα στην
πόλη. Πλησιάστε εύκολα μακρινά θέματα ή χρησιμοποιήστε τον για να
ξεχωρίσετε το πρόσωπο κάποιου κατά τη λήψη πορτραίτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ

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

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Φωτογραφίστε ό,τι σας εμπνέει με το φακό zoom 10x για κάθε περίσταση. Η
ευέλικτη εστιακή απόστασή του στα 10–100mm (ισοδύναμο με 35mm: 27–270mm)
τον χαρακτηρίζει σαν έναν φακό όλα-σε-ένα ενώ παράλληλα, το σύστημα
απόσβεσης κραδασμών (VR) της Nikon, εξασφαλίζει ευκρίνεια στις φωτογραφίες και
τα video.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ

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

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Με εστιακή απόσταση που επεκτείνεται έως τον εντυπωσιακό αριθμό
των 300 mm (ισοδύναμο με 35mm: 810 mm), αυτός ο εξαιρετικά
φορητός φακός είναι ιδανικός για φωτογράφιση αθλητικών εκδηλώσεων,
άγριας φύσης και τοπίων, καθώς και για εκπληκτικές κοντινές λήψεις
απομακρυσμένης δράσης κατά τη βιντεοσκόπηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ

POWER ZOOM

1 NIKKOR
VR 10–30MM
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

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

Καθώς εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία zoom και
αθόρυβη απόδοση όταν τη χρειάζεστε, αυτός ο
φακός 1 NIKKOR PD-Zoom παρακολουθεί τέλεια
τη δράση και είναι ιδανικός για λήψη video. Με την
απόσβεση κραδασμών (VR) αποφεύγεται το θάμπωμα
στις φωτογραφίες, ενώ και οι δύο αυτοί φακοί
περιλαμβάνουν μηχανισμό συμπτυσσόμενου φακού για
κορυφαία φορητότητα.

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

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Εστιάστε ελεύθερα σε ό,τι σας ενδιαφέρει περισσότερο με αυτόν το λεπτό
φακό με ηλεκτρικό zoom. Με το εύρος zoom 10–30mm (ισοδύναμο με
35mm: 27–81mm), μπορείτε να καδράρετε ευρείες γωνίες ή να σμικρύνετε
την προβολή για να φωτογραφίσετε εύκολα στιγμές δράσης που βρίσκονται
μακριά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ POWER ZOOM

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

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ | ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ | POWER ZOOM

Βιντεοσκοπήστε κινηματογραφικές σκηνές με έναν φακό ειδικά κατασκευασμένο
για λήψη video. Το εύρος zoom 10–100mm (ισοδύναμο με 35mm: 27–270mm)
συλλαμβάνει εικόνες με εκπληκτική ευκρίνεια, και ο διακόπτης ηλεκτρικού zoom
σάς επιτρέπει να μεγεθύνετε την προβολή εύκολα και γρήγορα, ή αργά, για πιο
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ POWER ZOOM

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Επιτύχετε τις καλύτερες λήψεις με τα αξεσουάρ της φωτογραφικής
μηχανής συστήματος Nikon 1. Σχεδιασμένα να λειτουργούν ιδανικά με τη
φωτογραφική σας μηχανή, τα αποκλειστικά αξεσουάρ της σειράς προϊόντων
Nikon 1 σάς εξοπλίζουν για κάθε περίσταση. Και εάν έχετε και Nikon D-SLR,
ο προσαρμογέας μοντούρας FT1 αποτελεί βασικό μέρος του κιτ καθώς σας
επιτρέπει να συνδέσετε έναν φακό NIKKOR φορμά DX ή FX σε οποιαδήποτε
φωτογραφική μηχανή Nikon 1.

ΜΟΝΆΔΆ GPS
GP-N100

ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟ
DF-N1000

ΦΛΆΣ SPEEDLIGHT
SB-N7

ΛΆΒΉ
GR-N1010

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
ME-1

ΆΔΙΆΒΡΟΧΉ ΘΉΚΉ
WP-N3

ΤΉΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
ML-L3

ΛΥΧΝΙΆ LED
LD-1000

ΛΆΒΉ
GR-N6000

ΛΟΥΡΆΚΙ ΧΕΙΡΟΣ
AH-N1000

ΣΕΤ ΘΉΚΉΣ ΣΩΜΆΤΟΣ
CB-N2220SA

