CBG‑12
Kamerarygsæk
• Mulighed for at opbevare alt
det udstyr, en professionel
fotograf kræver
• Kan tilpasses lige netop dine
behov
• Designet med Olympus OMD-beslaget i rustfrit stål som
emblem

• Komplet beskyttelse af dit
værdifulde udstyr
• Kan tages med som
håndbagage, når du er ude at
flyve

Professionelt og med mulighed for fuld tilpasning
Skal du på fotografiske eventyr, eller har du blot brug for at gemme alt dit udstyr ét sted, hvor du hurtigt har adgang til det? Så
er Olympus‑kamerarygsækken CBG‑12 alt, du har brug for! Det har den samme solide konstruktion og førsteklasses materialer,
som du er vant til fra OM‑D‑serien. Vi har lagt mange kræfter i at designe denne rygsæk, så den er så behagelig som muligt at
have på, når du skal bære rundt på den i lang tid ad gangen. Den velpolstrede skulderrem og mavebæltet kan indstilles efter
kropsstørrelse, og brystremmen sikrer, at rygsækken sidder behageligt. Mavebæltet har en lomme, der passer til din smartphone.
Olympus CBG‑12 er en praktisk kamerarygsæk med plads til alt dit udstyr. Den har mange forskellige lynlåslommer og remme, så
du altid har styr på dit udstyr. Der er rigeligt med plads til E‑M1 Mark II’er med HLD‑9’er, M.Zuiko Digital ED 12‑40mm F2.8 PRO,
M.Zuiko Digital ED 40‑150mm F2.8 PRO, M.Zuiko Digital ED 7‑14mm F2.8 PRO, og det hele er sikkert beskyttet takket være det
ekstra inderlag. Sidelommen giver dig mulighed for hurtigt at få fat på kameraet, uden at du behøver at tage rygsækken af, så du
går aldrig glip af et billede. Rygsækken har tre remme, så du kan sætte et stativ af enhver størrelse fast på den. I de to yderlommer
er der rigeligt med plads til f.eks. en drikkedunk, en lille paraply eller en lille, vandtæt kikkert. I ekstralommen er der endda plads til
din tablet, hvis du ikke kan undvære den på turen. En anden skøn ting er, at der medfølger to regnslag, når du køber rygsækken.
Ét til at beskytte rygsækken mod snavs og skidt, når du sætter den ned på jorden udenfor, og et andet, der sikrer, at dit elskede
udstyr ikke bliver vådt. Der er mulighed for at sætte små "minitasker" på mavebæltet, så der er plads til mere udstyr. Den ekstra
kamerataske CS‑42SF eller CS‑44SF matcher designet og kan også sættes på CBG‑12.

Specifikationer

Specifikationer og udseende kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtelse for producenten

