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Camrock City XG40 - torba
fotograficzna, grafitowa
Cena brutto

119,00 zł

Cena netto

96,75 zł

Dostępność

dostępny

Czas wysyłki

natychmiastowa

Numer katalogowy

5901891102826

Kod producenta

XG40

Kod EAN

5901891102826

Opis produktu
Camrock
City XG40
torba fotograficzna, grafitowa

Camrock City Grey XG40 to uniwersalna torba fotograficzna, która pomie?ci lustrzank? cyfrow? wraz z dodatkowymi obiektywami i akcesoriami. Uszyta z wysokiej jako?ci
materia?ów, zapewnia doskona?? ochron? znajduj?cego si? w niej sprz?tu.
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Model XG40 zosta? zaprojektowany z my?l? nie tylko o transporcie sprz?tu fotograficznego, sprawdzi si? równie? jako torba miejska, do pracy lub na uczelni?.

Komora g?ówna zosta?a wy?o?ona mi?kkim materia?em, zabezpieczaj?cym ca?y sprz?t przed uszkodzeniem i porysowaniem. Dwie konfigurowalne przegrody pozwalaj?
dopasowa? wn?trze torby do w?asnych potrzeb. Zmie?ci si? w niej lustrzanka cyfrowa lub bezlusterkowiec wraz z dwoma obiektywami. Trzy dodatkowe kieszenie pomieszcz?
równie? sporo innych akcesoriów, takich jak akumulatory, karty pami?ci, filtry, telefon czy portfel.

Torb? Camrock City Grey XG40 mo?emy nosi? w r?ku lub na ramieniu. Regulowanej d?ugo?ci pasek naramienny mo?emy odpi?? w ka?dej chwili za pomoc? wygodnej i szybkiej
w u?yciu klamry.

Stawiaj?c torb? na ziemi, nie musimy martwi? si? o brud i wilgo?. Specjalny materia?, z jakiego zosta? wykonany jej spód, uchroni sprz?t znajduj?cy si? wewn?trz. Dodatkow?
os?on? stanowi do??czony do zestawu pokrowiec przeciwdeszczowy.

Seria Camrock City Grey charakteryzuje si? wysok? jako?ci? wykonania oraz ciekawym, uniwersalnym, „miejskim” designem.
Charakterystyka:

nowoczesny, atrakcyjny wygl?d
wysoka jako?? wykonania
wn?trze wy?o?one mi?kkim materia?em
?cianki wype?nione wyt?umiaj?ca piank?
zdejmowany pasek na rami? z regulacj? d?ugo?ci
dwie konfigurowalne przegrody
trzy dodatkowe kieszenie na akcesoria
gumowany spód
pokrowiec przeciwdeszczowy w zestawie

Specyfikacja techniczna:

model: Camrock City Grey XG40
kolor: grafitowy
waga: 500 g
wymiary zewn?trzne (szer. x wys. x g?.): 30 x 23 x 12 cm
wymiary wewn?trzne komory g?ównej (szer. x wys. x g?.): 27 x 20 x 10 cm
wymiary przedniej kieszeni na ekspres (szer. x wys.): 25 x 16 cm
wymiary tylnej kieszeni na ekspres (szer. x wys.): 22 x 17 cm
wymiary wewn?trznej kieszeni na rzep (szer. x wys.): 20 x 19 cm
Zawarto?? zestawu:

torba fotograficzna Camrock City Grey XG40 – grafitowa
odczepiany pasek na rami?
dwie konfigurowalne przegrody
pokrowiec przeciwdeszczowy
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