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Nyheter från 1 NIKKOR: 
Ett supertunt PD-ZOOM-objektiv och ett superteleobjektiv 
 
Stockholm, 13 mars 2014: Idag presenterar Nikon två nya 1 NIKKOR-zoomobjektiv: 
teleobjektivet 1 NIKKOR VR 70–300mm f/4.5–5.6 och det kompakta 1 NIKKOR VR 10–
30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM. De nya objektiven erbjuder hög optisk kvalitet och 
kompakthet.   
 
Med det mycket lätta teleobjektivet 1 NIKKOR VR 70–300mm f/4.5–5.6 är det enkelt för dig 
som fotograf att handhållet fotografera motiv på långt avstånd i hög hastighet. Detta är det 
perfekta objektivet för den nya Nikon 1 V3 och ett bra exempel på den kompakthet som bara 
Nikon 1 kan erbjuda. Du kan zooma in på avlägsna motiv med mycket god precision och det 
är perfekt för att fotografera sport, djur eller landskap, samt för dramatiska närbilder när du 
filmar. 

Det tunna 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM-objektivet kommer att vara ett av 
standarobjektiv till i Nikon 1 V3. Objektivets brännvidd passar bra till de utmaningar som 
vardagsfotograferandet ofta utgör och har en följsam motordriven zoom. Detta är det första 
objektivet i 1 NIKKOR-serien med ett automatiskt, elektroniskt styrt objektivskydd och en 
mekanism för objektivindrag. Detta innebär att det är redo för fotografering så fort du slår på 
kameran och att objektivet dras in direkt när du stänger av kameran.  

− Det nya 10–30 mm PD-ZOOM-standardobjektivet är ett mångsidigt objektiv med betydligt 
bättre bildkvalitet. Den elektriska motorzoomen är snabb och mjuk i hela zoomomfånget och 
perfekt för att filma med. För användare av Nikon 1 V-serien som vill utforska 
telefotografering så är 1 NIKKOR VR 70–300mm med Nano Crystal Coat ett spännande nytt 
alternativ. Tillsammans med den nya Nikon 1 V3 är den lätta konstruktionen en stor fördel för 
handhållen telefotografering, säger Jordi Brinkman, produktchef för Nikon 1 Compact System 
Cameras, Nikon Europe.   

1 NIKKOR VR 70–300mm f/4.5–5.6: superteleobejektiv  
Det nya 1 NIKKOR VR 70–300mm f/4.5–5.6-objektivet tar portabel, handhållen fotografering 
med teleobjektiv till en ny nivå. Tack vare en mycket kompakt konstruktion ger det här 
objektivet fotografer med Nikon 1 möjlighet att fånga supertelefotobilder snabbt, utan att 
använda ett stativ: tillsammans med en kamera ur Nikon 1 V-serien som den nya Nikon 1 V3 
har du en perfekt kombination för att fotografera motiv på längre avstånd. Med en brännvidd 
som motsvarar imponerande 189–810 mm i 35 mm-format, har det här objektivet inga 
problem att hantera snabba sporter från långt håll, zooma in på djur i naturen eller fånga 
detaljerna i olika vyer. Tack vare den kompakta konstruktionen har det aldrig varit enklare att 
fotografera med ett handhållet superteleobjektiv och mekanismen för objektivindrag gör det 
enkelt att ta det med dig dit du vill. För första gången med 1 NIKKOR har detta objektiv en 
väljare för fokusgräns, som ger möjlighet att minska fokustiden när du fotograferar inom ett 
visst avståndsintervall. Nikons Voice Coil-motor ger snabb, tyst autofokus och fokusringen 
med M/A-fokuslägen (autofokus med manuell styrning) ger snabb och exakt manuell 
justering av fokus tillsammans med autofokus för smidigare bildkomponering.  
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1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM: mjuk zoom 
Det mycket kompakta objektivet 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM ersätter 1 
NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6-objektivet i 1 NIKKOR-serien. Det nya objektivet är superlitet 
och mycket lätt för snabb fotografering med högre bildkvalitet och mjukare zoom. Det breda 
10-30 mm zoomomfånget (motsvarar 27–81 mm i 35 mm-format) ger möjlighet att enkelt 
använda vidvinklar eller zooma ut för att fotografera avlägsna motiv. Den elektriska 
motorzoomen och motorzoomringen ger snabb och mjuk zoom med intuitiva kontroller, något 
som är särskilt bra när du filmar eller måste hänga med i snabba händelser. Utrustat med en 
mekanism för objektivindrag och ett elektroniskt objektivskydd istället för ett objektivlock kan 
det här kompakta objektivet återge även överraskande foto- eller filmögonblick utan 
fördröjning. Vid aktivering av kameran, öppnas skyddet och objektivet skjuts ut, utan att du 
behöver tappa viktiga millisekunder på att ta bort objektivlocket. När du stänger av kameran 
dras objektivet in direkt så att du enkelt kan lägga ner kameran i väskan med objektivet på.  

Skarpt och stabilt: överlägsen bildkvalitet 
Båda 1 NIKKOR-zoomobjektiven använder sig av den senaste objektivtekniken från Nikon 
för hög bildkvalitet. Den högkvalitativa optiska konstruktionen hos 1 NIKKOR VR 70–300mm 
f/4.5–5.6-objektivet ger skarpa bilder med hög kontrast i hela bländaromfånget: ett Super 
ED-glas (extra låg färgspridning) minskar kromatisk aberration och Nano Crystal Coat 
minskar både ghost-effekter och linsöverstrålning. 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-
ZOOM-objektivet innehåller fyra asfäriska linser och ett ED-glas som korrigerar oönskade 
aberrationer och förvrängningar och ger bilder med hög upplösning och kontrast. Nikons 
system för vibrationsreducering (VR) är inbyggt i båda objektiven för tydliga, skarpa bilder i 
hela zoomomfånget, särskilt vid fotografering med långsammare slutartider. 

1 NIKKOR-objektiven 
1 NIKKOR-objektiven återger motiven med en mycket hög skärpa. Det som verkligen skiljer 
Nikon 1-systemet från konkurrenterna är – förutom kamerornas kraft och snabbhet – de 
verkligt kompakta 1 NIKKOR-objektiven. Det växande utbudet av objektiv har designats för 
den som gillar att vara ute och röra på sig. De täcker in en stor mängd olika typer av motiv 
och varje objektiv har dessutom optimerats för filminspelning. För de fotografer som vill 
använda NIKKOR-objektiv med F-fattning tillsammans med sin Nikon 1-kamera kan vi 
erbjuda en FT1-fattningsadapter. 

Tillbehör som säljs separat: 
TR-N100 avtagbart stativfäste: för 1 NIKKOR VR 70–300mm-objektivet. Perfekt vid långa 
exponeringar eller när du vill ta bilder i mörka miljöer. 

Objektivväskor: använd objektivväskan CL-N102 för att skydda 1 NIKKOR VR 70–300mm-
objektivet från damm och repor; och använd objektivväskan CL-N101 för att skydda 1 
NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM-objektivet. 

Medföljande tillbehör: 
HB-N110 motljusskydd med bajonettfattning: för 1 NIKKOR VR 70–300mm-objektivet. 
Minimerar ströljus och linsöverstrålning, vilket ger bilder med ökad kontrast och färgmättnad.  

Rekommenderat pris är: 
1 NIKKOR VR 70–300mm f/4.5–5.6, 9 990 kr 
1 NIKKOR 10-30mm f/3.5-5.6, 2 990 kr 
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Säljstart för båda objektiven är den17 april 2014. 

 
För pressbilder, vänligen besök http://press.nikon.se 
 
Presskontakt 
Irena Strozyk, marknadskoordinator på Nikon, tel: 070- 995 58 25 eller e-post: 
strozyk@nikon.se   
Mats Haglund, Produktspecialist på Nikon tel: 08-594 109 108 eller e-post: 
mats.haglund@nikon.se 
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