Mochila para Câmara
Olympus
• Feito à medida para o
sistema compacto e leve OMD
• Acomoda um corpo de
câmara Olympus e no mínimo
cinco objetivas
• Muito espaço de arrumação
por cima do compartimento
principal
• Compartimento para
computador portátil
com fecho de correr e
acolchoamento extra na parte
de trás

• Armazenamento seguro para
o seu equipamento valioso
• Compartimento principal
amovível com divisões
individuais ajustáveis em
velcro
• Acesso rápido aos conteúdos
através da abertura em rolo
e aba com fecho de correr na
parte da frente
• Bolsos flexíveis e correias
ajustáveis nas laterais
exteriores

Mochila versátil para todas as ocasiões
A Mochila para Câmara Olympus é uma verdadeira mochila versátil para todas as ocasiões, para a rua, para o exterior e para
uma utilização diária. Adapta-se perfeitamente ao sistema de câmaras OM-D compacto e leve e é particularmente adequado
para fotógrafos sempre em viagem.O coração da Mochila para Câmara Olympus está no compartimento para câmaras principal
amovível na parte inferior, com divisórias de velcro ajustáveis para personalizar o espaço disponível que acomoda um corpo de
câmara de sistema compacto e um mínimo de cinco objetivas. Na secção superior há muito espaço para acessórios fotográficos
adicionais e objetos pessoais. Uma vez que não está cosido, o compartimento da câmara pode ser facilmente removido quando
desejar utilizar a capacidade total da mochila para guardar outros objetos. Na parte superior, a mochila versátil tem um fecho de
correr e, na parte de trás, um compartimento para computador portátil com acolchoamento extra e bolsos flexíveis suficientemente
grandes para garrafas de água ou objetos semelhantes, bem como alças ajustáveis para prender, por exemplo, um tripé em
ambas as laterais exteriores. A sua abertura em rolo e a aba com fecho de correr na parte da frente permitem um acesso rápido
ao seu conteúdo. Para além disso, o interior da aba com fecho de correr está equipado com bolsos para cartões de memória,
documentos ou outros acessórios. Não abate sozinha, mas abre-se em leque para que nenhum produto caia quando esta for
aberta. As correias de ombro com um bom revestimento e cinto peitoral e de cintura fornecem um elevado conforto de utilização.
Feita de tecido impermeável preto, com um fundo reforçado e à prova de sujidade e forro interior azul, a Mochila para Câmara
Olympus é a combinação ideal de uma mochila para fotografia, para exteriores e para utilização diária. Dimensões: Largura 300
mm x Altura 560 mm x Profundidade 130 mm Peso 1010 g

Especificações
Dimensões
Largura

300 mm

Altura

560 mm

Profundidade

130 mm

Peso

1.010 g

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

