
   

 

 Nye Nikon 1 V3 – hastighet og profesjonell ytelse i et kompakt 
kamerahus. 

          

Oslo, 13. mars 2014 -  Nikon utvider i dag Nikon 1-porteføljen med Nikon 1 V3. Et hurtig, 
solid og kompakt systemkamera med proff ytelse for deg som vil få med deg alt. 

  

Nikon 1 V3 er perfekt for deg som kanskje allerede har et systemkamera, men som også vil ha et 
kompakt andrevalg med hurtigheten og påliteligheten til et speilreflekskamera. Nikons hybride 
AF-system kan nå skilte med hele 171 fokuspunkter, hvorav 105 er fasesøkende. Kameraet har 
raskere kontinuerlig opptak i RAW-format enn et digitalt speilreflekskamera, og fanger flyktige 
øyeblikk med overlegen presisjon. CMOS-bildebrikken med 18,4 megapiksler og ISO fra 160 til 
12 800 sikrer flotte, detaljerte bilder, mens den nye EXPEED 4A-bildeprosessoren øker 
kameraets generelle ytelse. Dette er drivkraften bak den klasseledende hastigheten og unike 
funksjoner. 

 

Nikon 1 V3 er den første modellen i Nikon 1-serien som er utstyrt med en følsom vippbar 
berøringsskjerm for enkel tilgang til viktige opptaksfunksjoner. Med innebygd Wi-Fi kan du enkelt 



gjøre mer med bildene dine på et nettbrett eller smarttelefon eller bruke en smartenhet som 
fjernkontroll med funksjonen live view. Nikon 1 V3 lar deg filme i høy kvalitet og har en rekke nye 
filmfunksjoner. Nytt valgfritt tilbehør omfatter Nikons elektroniske søker DF-N1000 og et solid, 
funksjonelt GR-N1010-grep som forbedrer ergonomien. Sammen med Nikon 1 V3 lanseres det 
også et nytt 1 NIKKOR-superteleobjektiv og et kompakt kit-objektiv med elektronisk styrt zoom 
som gir Nikon 1-fotografer et kreativt fortrinn i alle situasjoner. 

Jon Aasen, product specialist i Nikon Norge, sier at ekstremt raske Nikon 1 V3 oppfyller kravene til 
fotografer som ikke ønsker å overlate noe til tilfeldighetene.– Dette er et systemkamera med 
superrask ytelse og høy bildekvalitet i en kompakt og solid konstruksjon. Fotografer og filmskapere 
vil sette pris på komposisjonsfriheten som kameraets vippbare berøringsskjerm og valgfrie 
elektronisk søker gir når livets viktige begivenheter skal foreviges, sier han. 

 

Profesjonell ytelse og hastighet 

CMOS-bildebrikken i CX-format med oppløsning på 18,4 megapiksler har ikke lavpassfilter og får 
dermed mest mulig ut av hver eneste megapiksler for å  fange detaljerte teksturer.  Nikon 1 V3 er 
raskere enn et digitalt speilreflekskamera, og kan skilte med lynraske kontinuerlige opptak med 
opptil 20 bilder per sekund med kontinuerlig følgefokus. Kameraet kan ta opptil 40 bilder i RAW-
format med opptil 60 bilder i sekundet med fokus låst på det første bildet. Den nye EXPEED 4A-

bildeprosessoren er med sine to kraftige prosessorer drivkraften bak den høye hastigheten og 
gode bildekvaliteten. Den ene prosessoren sikrer at de høye skrivehastighetene 
opprettholdes uten problemer, mens den andre sørger for å håndtere bildekvaliteten. Nikons 
hybride AF, som nå har 171 fokuspunkter (økt fra 135 punkter), gjør at fokus låses raskt på 
motivet. 105 fasesøkende fokuspunkter er jevnt fordelt sentralt i bildefeltet og gir god 
autofokus på stillbilder og filmopptak. Kontrastsøkende fokuspunkter går helt ut til kanten av 
bildefeltet og gir imponerende detaljskarphet, også under vanskelige lysforhold. 

 

 



 Presis kontroll 

På Nikon 1 V3 handler alt om komposisjonsfrihet. Kameraet har et hoved- og et 
underkommandohjul og to egendefinerte funksjonsknapper mens en knapp for spesialfunksjoner 
gir deg rask tilgang til kameramenyen. Det er enkelt å kunne finjustere og komponere uten å ta 
øynene fra motivet. Den slanke, vippbare skjermen gir følsom berøringskontroll og lar deg 
fokusere, fotografere og justere sentrale innstillinger eller forhåndsvise kreative funksjoner med et 
enkelt trykk på den 7,5 cm store (3,0 tommer) LCD-skjermen med 1 037 000 punkter. 

Du kan enkelt deaktivere berøringsskjermen eller konfigurere kameraet for både berørings- og 
knappebetjening. Med den nye elektroniske søkeren Nikon 1 DF-N1000 som ekstrautstyr, økes 
presisjonen ytterligere, og du får tilnærmet 100 % motivdekning. Den avtakbare elektroniske 
søkeren med 2 359 000 punkter gir høy kontrast og oppløsning, viser viktig opptaksinformasjon 
og kan forstørre søkerbildet for presis manuell fokusering. Med det valgfrie GR-N1010-grepet får 
du ekstra stabilitet. Grepet har vinklede kontroller som gir behagelig tilgang til utløseren, og er 
videre utstyrt med en tredje funksjonsknapp og et underkommandohjul. 

 Filmer i høy kvalitet 

Nikon 1 V3 er et godt filmkamera når du vil reise lett, bevege deg raskt og filme diskré. Det 
hybride autofokussystemet med rask og nøyaktig fasesøkende AF, sikrer jevn video med presis 
motivfølging. Du kan trykke på opptaksknappen for å starte filmingen med det samme, eller du 
kan justere innstillingene for eksponering og ISO manuelt. Elektronisk VR sikrer skarpe 
filmopptak i HD-kvalitet med 1080/30p eller 720/30p. Du kan skape dramatiske effekter med 
funksjonen ”Sakte film”, en funksjon som spiller av et 3-sekunders HD-filmklipp med 120 b/s på 
12 sekunder. Nikon 1 V3 kan også skilte med nye kreative filmfunksjoner som Rask film, Rykk og 
Firesekunders film. 

Som med alle Nikon 1-kameraer, kan du ta stillbilder med høy oppløsning mens du filmer ved å 
trykke på utløseren, eller du kan bruke Automatisk fotoopptak som er en ny funksjon som 
introduseres med Nikon 1 V3. Automatisk fotoopptak analyserer hvert eneste bilde og tar 
stillbilder når forholdene er som best. 

 

  

 Nyvinninger med Nikon 1 

Nikon 1 er kjent for sine innovative funksjoner som gjør det raskt og enkelt å ta flotte bilder og 
forvandle det ordinære til noe ekstraordinært i kameraet. Den populære Beste bildefunksjonen er 
nå utvidet med Nikons nye Aktivt valg-innstilling som tar opptil 40 bilder i full oppløsning på under 
ett sekund, og lar deg velge hvilket bilde du vil beholde. Med den nye Kreativ palett-funksjonen 



som du finner i kameraets Kreativ-modus, kan du bruke kunstneriske filtre i studiokvalitet på 
bildene før du tar dem. Kreativ palett-funksjonen justerer lysstyrke, metning og hvitbalanse mens 
den går gjennom ulike effekter. Det eneste du behøver å gjøre, er å dra fingeren rundt ringen 

på berøringsskjermen eller dreie multivelgeren, og bildet på skjermen endres slik at du ser 
hvordan bildet vil se ut når det tas. 

 Nye 1 NIKKOR-objektiver 

Det lanseres to nye 1 NIKKOR-objektiver samtidig med Nikon 1 V3. Superteleobjektivet 1 NIKKOR VR 
70–300 mm f/4.5–5.6 som tilsvarer en brennvidde på 189-810mm! Det nye  1 NIKKOR VR 10–30 mm 
f/3.5–5.6 PD-ZOOM er et motordrevet standardobjektiv for Nikon 1. Dette kompakte zoomobjektivet 
har et automatisk, elektronisk styrt objektivdeksel og et inntrekkbart objektiv slik at du kan fange selv 
de mest uventede øyeblikkene som stillbilder eller film. 

 Nikon 1 V3 Kit 10-30mm VR er tilgjengelig 17. april med en veiledende pris på 8 690,- 

 

 For ytterligere informasjon, kontakt: 

Jon Aasen, Product Specialist i Nikon Norge 

Telefon: +47 95 08 14 67 

E-post: jon.aasen@nikon.no 

 Hvis du vil vite mer om de prisvinnende produktene fra Nikon, besøk: www.europe-nikon.com 
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