CBG‑12 Batoh na
fotoaparát
• Vynikající úložná kapacita
pro veškeré vybavení nutné k
profesionálnímu fotografování
• Plně upravitelné dle vašich
požadavků
• Navrženo s nerezovým
úchytem pro Olympus OM-D
sloužícím jako emblém

• Úplná ochrana pro vaše
vzácné vybavení
• Velikost, s kterou vás pustí do
letadla

Profesionální a plně přizpůsobitelné
Chcete vyrazit na fotografickou expedici, nebo jen potřebujete batoh na bezpečné uskladnění veškerého příslušenství, které budete
mít okamžitě k dispozici? Batoh Olympus CBG‑12 je přesně to, co potřebujete! Je vyroben ve stejné prémiové kvalitě, na jakou jste
u produktů OM‑D zvyklí. Díky promyšlenému designu tohoto batohu je zátěž kladená na vaše tělo i při dlouhém nošení minimální.
Polstrovaný ramenní pás a popruh kolem pasu si můžete upravit na požadovanou velikost. Popruh přes hruď pak zabraňuje
vyosení a zajišťuje příjemné nošení. Opasek je vybaven síťovanou kapsou na chytrý telefon. Olympus CBG‑12 je vysoce funkční
batoh na fotoaparát s dostatkem místa na veškeré fotografické příslušenství a plně přizpůsobitelnými úložnými prostory. V batohu je
spousta kapes se zipy a popruhy na zajištění veškerého fotografického vybavení. Snadno do něj uložíte dva fotoaparáty E‑M1 Mark
II s HLD‑9, M.Zuiko Digital ED 12 ‑ 40mm F2.8 PRO, M.Zuiko Digital ED 40 ‑ 150mm F2.8 PRO nebo M.Zuiko Digital ED 7 ‑ 14mm
F2.8 PRO. Veškeré vybavení pak bude díky vnitřním vycpávkám v naprostém bezpečí. Kapsa s postranním otevíráním vám navíc
umožňuje snadno a rychle uchopit fotoaparát, aniž byste si museli batoh sundávat. Díky tomu už nikdy nezmeškáte žádný snímek!
Batoh je vybaven třemi popruhy, takže teď už s sebou můžete nosit stativ jakékoli velikosti. Do dvou vnějších kapes dokonale
zapadnou další věci, například láhev na pití, skládací deštník nebo třeba malý vodotěsný dalekohled. Pokud si s sebou chcete vzít
svůj tablet, můžete jej vložit do kapsy o velikosti A4. Další šikovnou vlastností batohu na fotoaparát jsou také 2 pláštěnky. Pláštěnka
na spodní části chrání batoh před špínou při pokládání na zem ve venkovním prostředí a další pláštěnka udrží vaše milované
vybavení v suchu! K opasku lze připojit další pouzdra, která ještě rozšíří váš úložný prostor. K CBG‑12 lze také připojit designově
sladěné přídavné pouzdro na fotoaparát CS‑42SF nebo CS‑44SF.

Specifikace

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění

