Olympus kasdienė foto
kuprinė
• Specialiai pagaminta
kompaktiškai ir lengvai OM-D
sistemai
• Talpina vieną Olympus
fotoaparatą ir bent penkis
objektyvus
• Virš pagrindinio skyriaus yra
daug saugojimo vietos
• Užsegamas užtrauktuku ir
papildomai paminkštintas
nešiojamojo kompiuterio
skyrius gale

• Saugus jūsų brangios įrangos
laikymas
• Išimamas pagrindinis skyrius
su individualiai reguliuojamais
velcro intarpais
• Greita prieiga prie turinio
per atidarymo dangtelį su
užtrauktuku priekyje
• Universalios kišenės ir
reguliuojami dirželiai iš abiejų
išorinių pusių

Universali kasdienė kuprinė
Kasdienė Olympus foto kuprinė yra universali kuprinė, skirta kasdien naudoti gatvėje ir lauke. Ji puikiai tinka kompaktiškai ir lengvai
OM-D fotoaparatų sistemai ir yra ypač patogi bet kuriam fotografui keliaujant.Olympus foto kuprinės pagrindas yra nuimamas
pagrindinis fotoaparato skyrius apatinėje dalyje su reguliuojamais Velcro skyriais, kad būtų galima maksimaliai išnaudoti laisvą
erdvę, talpinančią vieną kompaktiškos sistemos fotoaparatą ir mažiausiai penkis objektyvus. Viršutinėje dalyje lieka daug vietos
papildomiems fotografavimo reikmenims ir asmeniniams daiktams. Kadangi fotoaparato skyrius nėra įsiūtas, jį bet kada galite
lengvai išimti, kad visa kuprinė galėtų būti panaudota sutalpinti kitiems daiktams. Universalios kuprinės viršuje yra specialiai
paminkštintas nešiojamo kompiuterio skyrius su užtrauktuku, taip pat universalios kišenės, pakankamai didelės vandens buteliams
ar panašiems daiktams, ir reguliuojami dirželiai, kuriais galima pritvirtinti, pvz. stovą iš abiejų išorinių pusių. Kuprinės viršuje
esantis užtrauktuku atsegamas dangtelis priekyje leidžia greitai pasiekti turinį. Be to, vidinėje atvarto pusėje yra kišenės atminties
kortelėms, dokumentams ar kitiems priedams. Jis visiškai nenukrenta žemyn, todėl atidarius turinys neiškrenta.Reguliuojami
klubų ir krūtinės dirželiai ir komfortiškos petnešos suteikia aukštą dėvėjimo komfortą. Pagaminta iš juodo, vandenį atstumiančio
audinio, sutvirtintu ir nešvarumus atstumiančiu dugnu ir mėlynu vidiniu pamušalu, Olympus kasdienė foto kuprinė yra idealus foto ir
kasdieninės kuprinės derinys. Matmenys: Plotis 300 mm x Aukštis 560 mm x Gylis 130 mm Svoris 1010 g

Specifikacijos
Matmenys
Plotis

300 mm

Aukštis

560 mm

Gylis

130 mm

Svoris

1.010 g

Specifikacijos ir išvaizda gali keistis be jokio išankstinio pranešimo, arba gamintojo įsipareigojimo

