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Vauhdikkaat tilanteet haltuun: Nikon esittelee erittäin pienen sähköisen 
zoom-objektiivin ja helposti mukana kulkevan superteleobjektiivin 

 
Helsinki 13.3.2014:    Nikon julkistaa tänään kaksi uutta 1 NIKKOR -zoom-objektiivia: tehokkaan 1 

NIKKOR VR 70–300mm f/4.5–5.6 -superteleobjektiivin ja monipuolisen 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–

5.6 PD-ZOOM -objektiivin. Yhdessä Nikon 1 -kameroiden kanssa nämä tarkat ja kätevästi mukana 

kuljetettavat uudet CX-koon objektiivit tuottavat terävää jälkeä nopeasti.  

 

Helposti mukana kuljetettava 1 NIKKOR VR 70–300mm f/4.5–5.6 -objektiivi antaa Nikon 1 -kuvaajien 

nauttia nopeasta telekuvauksesta käsivaralta. Objektiivi on täydellinen kumppani Nikon 1 V3 -kameralle 

ja erinomainen osoitus Nikon 1 -kameroiden koko- ja nopeusedusta telekuvauksessa digitaalisiin 

järjestelmäkameroihin verrattuna. Kaukana olevat kohteet voi zoomata lähelle hämmästyttävän tarkkoina, 

joten objektiivi on ihanteellinen urheilu-, luonto- ja maisemakuvaukseen tai elokuvia kuvattaessa 

vaikuttaviin lähikuviin. 

Pienikokoinen 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM -objektiivi tulee ensimmäistä kertaa 

saataville Nikon 1 V3 -paketeissa. Objektiivi soveltuu erinomaisesti kaikenlaiseen kuvaukseen 

kaukokohteista tiiviisiin lähikuviin. Se rajaa hetken kuin hetken oivallisesti ja zoomaa uskomattoman 

sulavasti. 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM on 1 NIKKOR -valikoiman ensimmäinen 

objektiivi, jossa on automaattinen, elektronisesti ohjattu objektiivin suojus sekä sisäänvedettävä 

objektiivimekanismi. Objektiivi on toimintavalmis heti, kun kameraan kytketään virta, ja se vetäytyy 

sisään heti virran katkaisemisen jälkeen. Siten se kulkee mukana helposti ja tilaa viemättä.   

Nikon Europen pienikokoisista Nikon 1 -järjestelmäkameroista vastaava tuotepäällikkö Jordi Brinkman 

kertoo: ”Nikon 1 -järjestelmä tunnetaan nopeudesta ja siitä, että kameroita on helppo kuljettaa mukana. 

Uudet 1 NIKKOR -objektiivit alleviivaavat näitä ominaisuuksia upealla tavalla. Uusi 10–30 mm:n 

sähköinen vakiozoom-objektiivi kulkee mukana huomaamattomasti, suoriutuu vaativimmistakin 

kuvaustehtävistä, käynnistyy silmänräpäyksessä ja tuottaa entistä laadukkaampia kuvia. Sähköisen 

zoomauksen nopeus ja sulavuus ovat liikkuvan kuvan kuvaajille merkittävä etu. Nikon 1 -kameroiden V-

sarjaa käyttäville kuvaajille, jotka haluavat tutustua telekuvaukseen ilman digitaalisten 

järjestelmäkameroiden kankeahkoja objektiiveja, on nyt tarjolla uusi mielenkiintoinen vaihtoehto: 1 
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NIKKOR VR 70–300mm -objektiivin ja uuden Nikon 1 V3 -kameran yhdistelmä on huomattavan kevyt ja 

helppo kuljettaa mukana. Se avaa täysin uusia ulottuvuuksia nopeaan, käsivaraiseen telekuvaukseen.” 

 

1 NIKKOR VR 70–300mm f/4.5–5.6: helposti mukana kulkeva superteleobjektiivi  

Tehokas, uusi 1 NIKKOR VR 70–300mm f/4.5–5.6 -objektiivi vie paljon liikkuvan kuvaajan käsivaraisen 

telekuvauksen aivan uudelle tasolle. Kompakti ja tarkka teleobjektiivi antaa Nikon 1 -käyttäjien harrastaa 

supertelekuvausta ilman jalustaa: kun objektiivi liitetään Nikon 1 V -sarjan kameraan, esimerkiksi uuteen 

Nikon 1 V3:een, kuvaajalla on käytössään ihanteellinen yhdistelmä kaukana tapahtuvan toiminnan 

taltiointiin. Polttovälivastaavuus verrattuna 35 mm:n kameraan on vaikuttavat 189–810 mm, joten 

objektiivilla on helppo vangita kaukaa esimerkiksi nopealiikkeistä urheilua, ottaa luonnossa lähikuvia 

eläimistä tai tuoda esiin avarien maisemien yksityiskohtia. Kompaktin rakenteen ansiosta käsivarainen 

supertelekuvaus on mukavampaa kuin koskaan.  

 

Nikon 1 V3:ssa on myös sisäänvedettävä objektiivimekanismi, joten kameran kuljettaminen on kätevää. 

Objektiivissa on ensimmäistä kertaa 1 NIKKOR -tuotteissa tarkennuksen rajoituskytkin, jonka avulla 

tarkennusaikaa voi lyhentää tietyllä etäisyydellä. Nikonin VCM (Voice Coil Motor) -moottori huolehtii 

nopeasta ja hiljaisesta automaattitarkennuksesta, ja M/A-tilan (automaattitarkennus, jossa on 

käsisäätömahdollisuus) sisältävä tarkennusrengas auttaa sommittelussa. Kuvaaja voi 

automaattitarkennuksen aikana hienosäätää tarkennusta käsin nopeasti ja täsmällisesti. Vankka, 

metallinen, musta ulkokuori takaa näyttävyyden ja istuu täydellisesti Nikon 1 -kamerarungon pariksi.  

 

1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM: sujuvaa zoomausta 

Erittäin ohut 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM -objektiivi tulee 1 NIKKOR -valikoimaan 1 

NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 -objektiivin tilalle. Pieni ja kevyt uusi objektiivi kulkee mukana helposti ja 

on valmis tositoimiin silmänräpäyksessä. Kuvanlaatu on entistä parempi, ja sujuva zoomaus helpottaa 

valokuvien ja elokuvien kuvaamista. Laajan 10–30 mm:n zoomausalueen (vastaavuus 35 mm:n 

kamerassa: 27–81 mm) ansiosta kuvakulmia voi käyttää monipuolisesti ja zoomaus kaukana oleviin 

kohteisiin käy helposti. Sähköinen zoomaus ja zoomausrengas mahdollistavat nopean ja sulavan 

zoomauksen ja sujuvan käytön, mikä helpottaa työskentelyä kuvattaessa elokuvaa tai nopeita tilanteita.  
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Sisäänvedettävä objektiivimekanismi ja sähköinen objektiivin suojus varmistavat, että tällä objektiivilla 

saa tallennettua yllättävätkin tilanteet nopeasti. Kun kameraan kytketään virta, suojus ja objektiivi 

avautuvat yhtä aikaa. Näin objektiivin suojuksen irrottamiseen ei tarvitse tuhlata arvokkaita millisekunteja. 

Kun kamerasta katkaistaan virta, objektiivi vetäytyy heti sisään, joten kamera on helppo sujauttaa 

laukkuun objektiivia irrottamatta. Kestävä ja tyylikäs 1 NIKKOR -objektiivi on saatavana mustana. 

 

Terävyyttä ja vakautta: erinomainen kuvanlaatu 

Kummankin uuden 1 NIKKOR -zoom-objektiivin erinomaisesta kuvanlaadusta vastaa Nikonin uusin 

objektiivitekniikka. 1 NIKKOR VR 70–300mm f/4.5–5.6 -objektiivin laadukas optinen rakenne varmistaa 

tarkat, suurikontrastiset kuvat koko aukkoalueella: yhden Super ED (erittäin pieni hajonta) -lasielementin 

ansiosta väriaberraatio vähenee, ja nanokidepinnoite puolestaan vähentää haamukuvia ja heijastuksia. 1 

NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM -objektiivissa on neljä asfääristä linssielementtiä sekä  ED-

lasielementti, jotka korjaavat ei-toivottuja aberraatioita ja vääristymiä ja tuottavat erinomaisen tarkkoja ja 

kontrastikkaita kuvia. Molempiin objektiiveihin sisältyvä Nikonin tärinänvaimennusjärjestelmä (VR) takaa 

selkeät ja tarkat kuvat koko zoomausalueella, etenkin kuvattaessa pitkillä suljinajoilla. 

 

1 NIKKOR -sarja 

1 NIKKOR -objektiivit kuvaavat elämää poikkeuksellisen terävästi. Yhdessä Nikon 1 -kameroiden helpon 

kannettavuuden, tehon ja nopeuden kanssa 1 NIKKOR -objektiivien pieni koko saa Nikon 1 -järjestelmän 

todella erottumaan joukosta. Aktiiviseen elämäntyyliin suunniteltu kasvava sarja kattaa suuren määrän 

kuvausaiheita, ja kaikki objektiivit soveltuvat erinomaisesti elokuvien kuvaukseen. Jos Nikon 1 -

kamerassa halutaan käyttää F-bajonetilla varustettuja NIKKOR-objektiiveja, se onnistuu FT1-

bajonettisovittimen avulla. 

 

Lisävarusteet: 

Irrotettava TR-N100-jalustakiinnike: Sopii 1 NIKKOR VR 70–300mm –objektiiviin ja auttaa tilanteissa, 

joissa tarkoituksellisesti tai heikon valaistuksen takia kuvataan pitkillä valotusajoilla. 

 

Objektiivilaukut: Pehmeä CL-N102-objektiivilaukku suojaa 1 NIKKOR VR 70–300mm -objektiivia pölyltä 

ja naarmuilta. Pehmeä CL-N101-objektiivilaukku sopii 1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM -
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objektiivin suojaksi. 

 

Vakiovarusteet: 

Bajonettikiinnitteinen HB-N110-vastavalosuoja: Sopii 1 NIKKOR VR 70–300mm -objektiiveihin. Vähentää 

hajavaloa ja heijastuksia sekä parantaa kontrastia ja värikylläisyyttä.  

 

1 NIKKOR VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM –objektiivin suositushinta on 329€ ja 1 NIKKOR VR 70–

300mm f/4.5–5.6 –objektiivin suosituhinta on 1110€. Objektiivit tulevat myyntiin 17.4. 

 
Yhteystiedot: 
Markkinointi 

Tiina Ahteela 

0400 729 349 

Tuotetiedot 

tiina.ahteela@nikon.fi 

Jyrki Tuppurainen 

050 577 2676 

jyrki.tuppurainen@nikon.fi 

 

 

Lisätietoa Nikonin palkituista tuotteista on osoitteessa www.europe-nikon.com  
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