PRESSINFORMATION
Olympus samarbetar med Manfrotto, som tillverkar premiumväskor, för
att kunna erbjuda en ny väska som passar det kompakta och lätta
OM-D-kamerasystemet perfekt

Olympus lanserar messengerväskan ”Explorer” som
designats av Manfrotto: utvecklad för OM-D-fotografernas
behov

Olympus x Manfrotto: Ny
messengerväska ”Explorer”

Stockholm, 29 oktober 2018 – För att ta fram en messengerväska av
hög kvalitet som perfekt passar det kompakta och lätta OM-D-systemet

> Utformad så att den moderna
fotografen kan bära med sig sin

har Olympus samarbetat med Manfrotto, en italiensk tillverkare av

utrustning med stil, under resan

premiumväskor: Resultatet är ”Explorer”, en anpassad version av

eller uppdraget

Manfrottos snygga messengerväska ”Windsor”, med vattenavvisande

> Rymmer alla aktuella Olympuskamerahus och upp till tre

beläggning och ett löstagbart, skyddande fodral för kameror och

objektiv plus en laptop på

objektiv samt avdelare inuti som kan anpassas och har Manfrotto

14 tum

Protection System. Väskan är designad för att rymma alla OM-D-

> Vadderade, anpassningsbara

kamerahus (eller Olympus PEN-kamerahus) och upp till tre objektiv

avdelare inuti och ett löstagbart

samt en laptop på 14 tum. På så sätt kan du resa bekvämt samtidigt

fodral (väska i väska-system)

som all nödvändig utrustning för en kortare resa eller ett fotouppdrag
utomhus finns bekvämt inom räckhåll. Det går att fästa ett stativ under
väskan med de medföljande remmarna.

> Inner- och ytterfickor med
dragkedja för förvaring av
privata ägodelar

Olympus Explorer-väska designad av Manfrotto finns tillgänglig från

> Vattenavvisande material,

slutet av november 2018

detaljer i äkta läder och
skotskrutigt foder

Olympus nya Explorer-väska är resultatet av ett samarbete mellan Olympus

> Kardborreband gör att man kan
öppna/stänga väskan enkelt och

och Manfrotto, som tillverkar premiumväskor, och har utformats för att
skydda ett kompakt kamerahus och upp till tre objektiv, samtidigt som den är
så pass snygg att den är perfekt som vardagsväska.

tyst, och det finns även ett
spänne för större säkerhet
> Remmar undertill för att fästa ett
stativ, dragkedjelösning bak för

Utöver ett skyddande, löstagbart fodral för kamera/objektiv och

att fästa på en resväska

anpassningsbara, vadderade avdelare inuti som rymmer och säkrar all

> Justerbar axelrem

fotoutrustning. I de speciella skyddsfacken mitt i väskan har du ett säkert

> Dimensioner: B 40 cm x H

fack för en laptop på 14 tum. Alla privata ägodelar kan förvaras säkert i

30 cm x D 17 cm

inner- och ytterfickorna med dragkedja. Med hjälp av de medföljande

> Tillgänglig från slutet av

remmarna går det att fästa ett stativ under väskan.

november 2018

Olympus Explorer-väskan är tillverkad i ett vattenavvisande premiummaterial
och har detaljer i äkta läder samt skotskrutigt foder. Den stängs med
kardborreband och ett spänne, för extra säkerhet. Kameraväskan kan fästas
på en resväska med hjälp av en dragkedjelösning på baksidan. Det finns ett
stort handtag ovanpå, som förhindrar att väskan lutar framåt när man lyfter
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> www.olympus.eu/accessories

upp den. Den justerbara axelremmen och vadderade axelkudden ger extra
komfort.

Mer information om Olympus tillbehörssortiment
För mer information om Olympus sortiment med fototillbehör, gå till
www.olympus.eu/accessories. Följ Olympus på Facebook på
www.facebook.com/olympussverige/ och Instagram på
@Olympussverige.
Produktspecifikationerna kan komma att ändras utan förvarning. De senaste specifikationerna
finns på Olympus webbplats, www.olympus.eu/accessories.

För frågor eller ytterligare information, kontakta:
Stefan Mann
Olympus Sverige
Tel.: +46 8 735 34 00
E-post: stefan.mann@olympus.se
Om Olympus
Olympus Europa är Olympus Corporation, Tokyo, Japans huvudkontor för
regionerna Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Som en global,
ledande tillverkare av optisk och digital precisionsteknik tillhandahåller
Olympus innovativa lösningar för toppmoderna medicinska system,
digitalkameror och vetenskapliga lösningar. Företagets prisbelönta produkter
är viktiga för upptäckt, förebyggande och botande av sjukdomar, främjande
av vetenskaplig forskning och dokumentering av livet med konstnärlig frihet.
I kundernas händer bidrar Olympus högteknologiska produkter till att göra
människors liv friskare, säkrare och mer meningsfulla.
För mer information: www.olympus-europa.com
Om Manfrotto (Lino Manfrotto + Co. SpA)
Manfrotto har sin bas i Bassano del Grappa i norra Italien och designar,
tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av kamera- och belysningsstativ
för professionella fotografer, film, teater, levande underhållning och
videomarknaden. Produktprogrammet omfattar ett brett sortiment av
kamerastativ och huvuden, belysningsstativ och tillbehör. Manfrotto
grundades 1972 och blev 1989 en del av den brittiska koncernen Vitec
Group. Manfrottos produkter säljs via det egna distributionsföretaget,
Manfrotto Distribution, i Italien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien,
Nederländerna, Kina, Japan, Hong Kong och USA, plus via oberoende
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distributörer i över 80 andra länder och regioner. Dessutom utvecklar
Manfrotto produkter under märket Gitzo, vars stativ erkänns av proffs i hela
världen som de produkter som sätter standarden för utmärkt kvalitet.
För mer information: https://www.manfrotto.com/
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