Olympus
Explorer‑väska
• Skräddarsydd för det
kompakta och lätta OM-Dsystemet
• Passar ett Olympuskamerahus och upp till tre
objektiv
• Inner- och ytterfickor med
dragkedja för förvaring av
privata ägodelar
• Remlösning bak, för att fästa
på en resväska

• Förvara din värdefulla
utrustning säkert
• Anpassningsbara avdelare
inuti och ett löstagbart fodral
(väska i väska-system)
• Vadderat 14" laptopfack

• Remmar under, för att fästa
på ett stativ

Olympus möter Manfrotto
Olympus Explorer-väskan är resultatet av ett samarbete mellan Manfrotto, som tillverkar premiumväskor, och Olympus. Den är
utformad för att skydda ett kompakt kamerahus och upp till tre objektiv, samtidigt som den är så pass snygg att den är perfekt
som vardagsväska. Den passar det kompakta och lätta OM-D-kamerasystemet perfekt och är lätt för fotografen i farten att ta med
sig. Utöver ett skyddande, löstagbart fodral för kamera/objektiv och anpassningsbara, vadderade avdelare inuti som rymmer och
säkrar all fotoutrustning i de speciella skyddsfacken mitt i väskan har den ett säkert fack för en laptop på 14 tum. Fodralet tar bara
upp en fjärdedel av utrymmet i väskan, så det finns gott om plats kvar för fotograferingstillbehör, privata ägodelar, snacks eller en
vattenflaska. Under längre resor kan du enkelt fästa Explorer-väskan på din resväska tack vare dragkedjelösningen bak på väskan.
Behöver du ta med dig ett stativ? Inga problem, fäst det bara på undersidan av väskan. Olympus Explorer-väskan är tillverkad i
ett vattenavvisande premiummaterial med detaljer i äkta läder och ett skotskrutigt foder. Tack vare kardborrestängningen kan du
snabbt och enkelt öppna och stänga väskan. För extra säkerhet finns dessutom ett spänne. Det finns ett stort handtag ovanpå, som
förhindrar att väskan lutar framåt när man lyfter upp den. Den justerbara axelremmen och vadderade axelkudden ger extra komfort.
Dimensioner: Bredd 40 cm x höjd 30 cm x djup 17 cm Vikt 1 100 g

Tekniska data

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

