CBG‑12 Mochila da
câmara
• Excelente capacidade de
armazenamento para todo o
equipamento necessário para
fotografias profissionais
• Totalmente personalizável
para satisfazer as suas
necessidades
• Concebido com o suporte em
aço inoxidável Olympus OMD como um emblema

• Proteção total do seu
precioso equipamento

• Tamanho adequado para
transportar em aviões

Profissional e totalmente personalizável
Vai participar numa expedição fotográfica ou precisa de uma mala para guardar o seu equipamento com segurança? Então precisa
da mochila da câmara CBG‑12 da Olympus! Com a estrutura sólida e os mesmos materiais premium de alta qualidade a que
está habituado na série OM‑D, o nosso design reforçado minimiza a carga ao seu corpo quando transportada durante longos
períodos. A correia de ombro acolchoada e o cinto ajustáveis adaptam‑se facilmente ao seu tamanho, enquanto o cinto peitoral
evita o desalinhamento e garante uma sensação de agradável utilização; o cinto tem uma bolsa em rede para smartphone. A
Olympus CBG‑12 é uma mochila para câmara funcional, com espaço suficiente para o seu equipamento, incluindo compartimentos
personalizáveis e várias bolsas com fecho e correias para proteção adicional. Pode guardar duas E‑M1 Mark II com HLD‑9,
M.Zuiko Digital ED 12–40 mm F2.8 PRO, M.Zuiko Digital ED 40–150 mm F2.8 PRO, M.Zuiko Digital ED 7–14 mm F2.8 PRO,
protegidas pela divisão interna almofadada adicional. A bolsa de abertura lateral dá‑lhe acesso rápido à câmara sem tirar a mochila
das costas para que nunca perca uma fotografia! As 3 correias do saco permitem‑lhe prender um tripé de qualquer tamanho. As
duas bolsas externas são excelentes para equipamentos adicionais, como uma garrafa de água, um guarda‑chuva ou até uns
binóculos pequenos. Para transportar um tablet basta prender uma bolsa adicional à mochila, até um tamanho A4. A mochila da
câmara tem 2 capas para a chuva: uma lona plástica para evitar que a mochila fique suja quando a pousar e uma capa para chuva
adicional para manter tudo seco! Podem‑se adicionar subdivisões ao cinto, aumentando o espaço de armazenamento. O estojo da
câmara adicional disponível – CS‑42SF ou CS‑44SF – combina com o design e pode ser adicionado à CBG‑12. O saco inclui um
suporte de objetiva Micro Four Thirds original utilizado para câmaras Olympus, com emblema frontal.

Especificações

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante

