CBG‑12
Kameraryggsäck
• Utmärkt lagringskapacitet
för all den utrustning som
behövs för en professionell
bildtagning
• Helt anpassningsbart så det
passar dina behov
• Designad med den rostfria
Olympus OM-D-fattningen
som ett emblem

• Fullt skydd för din dyrbara
utrustning

• Storlek som får tas med på
flygplan

Professionell och helt anpassningsbar
Vill du göra en fotografisk expedition, eller behöver du bara en väska så att du har all din utrustning i säkert förvar och lätt åtkomlig?
Då är Olympus‑kameraryggsäcken CBG‑12 allt du behöver! Den har en stadig konstruktion och samma högkvalitativa material
som du är van vid från OM‑D‑serien. Mycket arbete har lagts ner på att utforma ryggsäcken för minsta möjliga belastning på din
kropp när du bär den under lång tid. Axelremmen och midjebältet är justerbara så det passar just dig, samtidigt som bröstbandet
förhindrar felplacering och ger en känsla av att bära bekvämt. Midjebältet är försett med en nätficka för en smartphone. Olympus
CBG‑12 är en mycket funktionell kameraryggsäck tillräckligt stor för all din fotoutrustning, tack vare justerbara fack. Den har gott
om blixtlåsförsedda fickor och remmar för att säkra din utrustning. Du kan lätt förvara två E‑M1 Mark II med 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, säkert skyddat av
det extra vadderade innersegmentet. Med sidoöppningsfickan kan du snabbt komma åt kameran, utan att ta av ryggsäcken, så
att du aldrig missar en bild! Påsen är försedd med 3 remmar, för att kunna fästa stativ i valfri storlek. Två utvändiga fickor har
plats för extrautrustning som en dryckesflaska, hopfällt paraply eller kanske en liten vattentät kikare. Om du vill ta med din laptop
så finns en ficka som har plats upp till A4‑storlek. En annan funktion är att kameraväskan finns med 2 regnskydd. En grundduk
som skyddar ryggsäcken från att bli smutsig när du ställer ner den, och ett regnskydd som håller din utrustning torr! Ytterligare
underfodral kan sättas fast på midjebältet för större förvaringsutrymmet. Det extra kamerafodralet CS‑42SF eller CS‑44SF matchar
designen och kan också fästas på CBG‑12. Sist men inte minst har väskan ett äkta Micro Four Thirds‑objektivfäste som används till
Olympus‑kameror, som ett emblem på framsidan.

Tekniska data

Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

