Fotobatoh Olympus na
každý den
• Stvořeno na míru pro
kompaktní a lehký systém
OM-D
• Pojme jedno tělo fotoaparátu
Olympus a minimálně pět
objektivů
• Spousta úložného prostoru
nad hlavním oddílem
• Na zadní straně polstrovaná
přihrádka na notebook
opatřená zipem

• Bezpečné uložení vašeho
drahocenného vybavení
• Odnímatelný hlavní oddíl s
individuálně nastavitelnými
vnitřními vložkami na suchý
zip
• Rychlý přístup k obsahu díky
rolltop otevírání a klopě na zip
vpředu
• Flexibilní kapsy a nastavitelné
řemínky na obou bocích

Univerzální všestranný batoh
Olympus Everyday Camera Backpack je skutečně všestranný a univerzální fotobatoh pro městské, outdoorové a každodenní
použití. Dokonale se hodí pro kompaktní a lehký fotografický systém OM-D a je obzvláště vhodný pro každého fotografa na
cestách.Srdcem tohoto fotobatohu je odnímatelný hlavní foto oddíl ve spodní části s nastavitelnými přepážkami na suchý zip,
umožňujícími přizpůsobit dostupný prostor pro jedno tělo a minimálně pět objektivů. V horní části zbývá spousta místa pro další
fotografické příslušenství a osobní věci. Jelikož není přišitý, lze oddíl pro fotoaparát kdykoli snadno vyjmout a celý objem batohu
využít pro jiné předměty. Navíc je tento všestranný batoh vzadu opatřen polstrovaným oddílem na zip pro uložení notebooku a
na bocích flexibilními kapsami, které jsou dostatečně velké pro láhve s vodou nebo podobné předměty, a nastavitelnými popruhy,
umožňujícími např. připevnění stativu. Rolltop otevírání a klopa na zip v přední části umožňují rychlý přístup k uloženému obsahu.
Vnitřní strana klopy na zip je navíc opatřena kapsami na paměťové karty, dokumenty a další příslušenství. Nevyklopí se zcela
dolů, ale rozevře se tak, aby při otevření nemohly žádné předměty vypadnout. Nastavitelné bederní, hrudní a dobře lemované
ramenní popruhy poskytují vysoký komfort nošení. Fotobatoh Olympus Everyday Camera Backpack, vyrobený z černé hydrofobní
látky, s posíleným dnem odpuzujícím nečistoty a modrou vnitřní podšívkou, je ideální kombinací fotografického, outdoorového a
každodenního batohu. Rozměry: Šířka 300 mm x Výška 560 mm x Hloubka 130 mm Hmotnost 1010 g

Specifikace
Rozměry
Šířka

300 mm

Výška

560 mm

Hloubka

130 mm

Hmotnost

1.010 g

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

