Olympus Explorer
taske
• Skræddersyet til det
kompakte og lette OM-Dsystem
• Har plads til et Olympuskamerahus og op til tre
objektiver
• Indvendige og udvendige
lommer med lynlås til
opbevaring af personlige
ejendele
• Lynlås på bagsiden til
fastgørelse af bagagevogn

• Sikker opbevaring af dit
værdifulde udstyr
• Konfigurerbare indvendige
skillevægge og aftagelig pose
(taske-i-taske system)
• Polstret rum til 14" bærbar
computer

• Stropper underneden til
fastgørelse af stativ

Olympus møder Manfrotto
Olympus Explorer skuldertasken er resultatet af et samarbejde mellem Olympus og Manfrotto, en italiensk producent af
førsteklasses tasker. Tasken er designet til at beskytte et kompakt kamerahus og op til tre objektiver, mens den stadig er stilfuld nok
til at være den perfekte hverdagstaske. Den passer perfekt til det kompakte og lette OM-D kamerasystem og er specielt velegnet
til fotografer, der ofte er på farten. Ud over et beskyttende, aftageligt etui til kamera og objektiver og konfigurerbare, polstrede
skillevægge til fastholde alt fotoudstyret i de specielle beskyttelsesområder i tasken, har den et sikkert rum til en 14" bærbar
computer. Dette område fylder kun en fjerdedel af tasken, så der er rigeligt med plads til fotoudstyr, personlige ejendele, snacks
eller en flaske vand. På en længere tur kan du takket være lynlåsen på bagsiden nemt fastgøre Explorer-tasken til en bagagevogn.
Har du brug for at medbringe et stativ? Det kan du sagtens, den kan fastpændes på taskens underside. Olympus Explorer-tasken
er lavet af førsteklasses vandafvisende stof, ægte læderbeklædning og tartanmønster indvendigt. Takket være velcro-lyddæmperne
kan man hurtigt og nemt åbne og lukke tasken, men for en sikkerheds skyld er den også udstyret med et spænde. Der er placeret et
stort håndtag øverst, hvilket forhindrer tasken i at vippe fremad, når den løftes op. Den justerbare skulderrem og skulderpuden giver
ekstra komfort. Dimensioner: Bredde 40cm x højde 30cm x dybde 17cm Vægt 1100g

Specifikationer

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

