Streetomatic Olympus
Editie
• Snelle en veilige toegang tot
uw camera met slechts een
hand
• Vingerriempje en regenhoes
inbegrepen

• Bescherming van uw
apparatuur door uniek
sluitmechanisme
• Biedt ruimte aan een
camerabehuizing en tot drie
objectieven.

• Veilig opbergen van al uw
waardevolle apparatuur
• Voldoende mogelijkheden
voor het aanbrengen van
extra materiaal waar u
makkelijk bij kunt.
• Verstelbare vakindeling

Olympus ontmoet Cosyspeed
The Slinger Bag 'Streetomatic - Olympus Editie' is het gevolg van de samenwerking tussen de "snelste cameratas'-fabrikant,
Cosyspeed, en Oympus. Een uniek ontwerp en handige functies, maken nogal een verschil! Bij Cosyspeed tassen draait het
allemaal om een snelle een-handige toegang tot uw cameraspullen. Olympus staat garant voor lichtgewicht en compacte
camera's met een perfecte beeldkwaliteit. Het resultaat van de samenwerking tussen beide bedrijven is wat de hedendaagse
straatfotograaf nodig heeft. De Slinger Bag 'Streetomatic Olympus Edition 'combineert de snelheid van een over de schouder met
de veiligheid en ruimte van een cameratas, waarbij snelle toegang tot je Olympus camera met een hand geboden wordt. De tas kan
comfortabel gedragen worden op de heup of als een traditionele slingbag over de schouder. De tas biedt voldoende ruimte voor één
camerabehuizing en tot drie objectieven. en door de verstelbare vakverdelers blijven de camerabehuizing en de objectieven netjes
op hun plaats, en is de tas daarmee aan de binnenkant perfect op maat. De Slinger Bag is uitgerust met een vingerriempje en een
regenhoes om uw materialen te beschermen tijdens extreem natte weersomstandigheden. De tas heeft ook nog 2 vakjes, aan
elke zijde een, voor het veilig opbergen van een batterij, SD Card of uw mobile telefoon. Aan de heupriem kunt u extra materiaal
bevestigen, waar u dan snel bij kunt. Het sluitmechanisme zorgt ervoor dat uw materiaal veilig is opgeborgen terwijl u onderweg
bent. Afmetingen: Breedte 230 mm x Hoogte 160 mm x Diepte 110 mm Gewicht 446 g

Specificaties

Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

