Fotobrašna Olympus
Explorer
• Stvořeno na míru pro
kompaktní a lehký systém
OM-D
• Pojme jedno tělo fotoaparátu
Olympus a až tři objektivy
• Vnitřní a vnější kapsy na
zip pro uložení osobních
předmětů
• Zipové řešení na zadní straně
pro připevnění k cestovnímu
kufru

• Bezpečné uložení vašeho
drahocenného vybavení
• Konfigurovatelné vnitřní
přepážky a odnímatelné
pouzdro (systém bag-in-bag)
• Polstrovaná přihrádka pro 14"
laptop
• Popruhy na spodní straně pro
upevnění stativu

Olympus a Manfrotto
Brašna Messenger Explorer je výsledkem spolupráce mezi prémiovým výrobcem brašen Manfrotto a společností Olympus.
Brašna ochrání jedno tělo systémového fotoaparátu a až tři objektivy. Přitom však stále vypadá dostatečně stylově, aby se mohla
stát vaší dokonalou brašnou na každý den. Dokonale se hodí pro kompaktní a lehký fotografický systém OM-D a je obzvláště
vhodná pro každého fotografa na cestách. Kromě ochranného odnímatelného pouzdra fotoaparátu/objektivu a konfigurovatelných
polstrovaných přepážek, které drží a zabezpečují veškeré fotografické zařízení ve speciálních ochranných zónách v srdci brašny,
je vybaven také bezpečným prostorem pro 14“ notebook. Pouzdro zabírá pouze čtvrtinu prostoru brašny, takže zbývá spousta
místa pro fotografické příslušenství, osobní věci, svačinu nebo láhev s vodou. V případě delší cesty můžete brašnu Explorer díky
zipovému řešení na zadní straně jednoduše připevnit k cestovnímu kufru. Potřebujete si vzít stativ? Žádný problém, jednoduše jej
připásejte ke dnu brašny. Brašna Olympus Explorer je vyrobena z prémiové, vodu odpuzující tkaniny, lemované pravou kůží a s
podšívkou s tartanovým vzorem uvnitř. Díky tichému suchému zipu je otevírání a zavírání brašny rychlé a snadné, ale pro ještě
větší bezpečnost je brašna opatřena také sponou. Velké ucho je umístěno na horní straně, aby se brašna při zvedání nenakláněla
dopředu. Nastavitelný ramenní popruh s polstrováním nabízí maximální komfort. Rozměry:Šířka 40cm x Výška 30cm x Hloubka
17cm Hmotnost 1100g

Specifikace

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

