Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa PROMOCJA : Naked Shape Shifter® 17
V2.0 + SET
producent:

cena: 1261.00 zł

Szczegóły:
http://ttfoto.pl/promocja--%E2%80%9Ekup-plecak-shape-shifter-17-naked-i-zgarnij-skin-set-lub-component-set-o
d-think-tank-pho-n_70.html Prosimy o wpisanie w komentarzu do zamówienia, który zestaw dodać do plecaka:
Modular Component Set:
http://ttfoto.pl/system-nosny-modular-modular-component-set%E2%84%A2-v2.0-o_l_169_555.html Modular
Skin Set: http://ttfoto.pl/system-nosny-modular-modular-skin-set-v2.0%E2%84%A2-o_l_169_556.html Ten
plecak jest rewolucyjnym przełomem w projektowaniu plecaków fotograficznych. Można go nie tylko
powiększać i zmniejszać tak, by jak najlepiej dopasować go do Twojego sprzętu foto ale też można całkowicie go
przystosować do swoich potrzeb. Wystarczy zamontować sakwy Skin lub sakwy Lens Changer. (Sakwy
sprzedawane oddzielnie). Plecak posiada także dedykowane kieszenie na tablet i smartphone oraz odpinaną
sakwę na butelkę wody.
Główne cechy:
Skompresowanie go do grubości 8 cm gdy sprzęt foto nie
jest w środku
Można przenoscic monopod lub statyw dzięki dolnej kieszenie na froncie plecaka
Można przystosować do swoich potrzeb, wystarczy zamontować sakwy Skin lub Lens Changer
(sprzedawane oddzielnie)
Mieści pełny zakres potrzebnego sprzętu foto , laptop 17" oraz tablet
Dodatkowa kieszeń na większe monopody i statywy
Można dołączyć do niego Pro Speed Belt
(sprzedawany oddzielnie)
Profilowane paski z kanałem powietrznym, odpowiednie dla mężczyzn i
kobiet.
Pokrowiec przeciwdeszczowy
Uchwyt na rączkę od walizki dla wygodnego
transportu.
Dedykowana kieszeń na smartphone do 5,5"
Odpinana sakwa na butelkę wody
Zamki firmy YKK można zapiąć kłódkami (sprzedawane osobno)
Mieści:
4–7
sakwy Skin lub Lens Changer
17” laptop
Tablet 12” lub 13”
Przykład 1: Speed
Changer V2.0, Lens Changer 50 V2.0, Lens Changer 35 V2.0, Lens Changer 75 Pop-Down V2.0, MacBook Pro
15, and iPad Pro
Przykład 2: Slim Changer V2.0, Stuff It, Lens Changer 25 V2.0, Lens Changer 15
V2.0 (x3), Stuff It, MacBook Pro 15, and Surface Pro 3
Przykład 3: Lens Changer 25 V2.0, Lens
Changer 75 Pop-Down, and Pro Speed Belt
Specyfikacja techniczna:
wym zewn rozłożonego:
51.0 x 32.0 x 18.0 cm
wym zewn złożonego: 51.0 x 32.0 x 8.0 cm
wym wew kieszeni
na laptop: 48.0 x 30.5 x 4.0 cm
wym wew kieszeni na tablet: 26.0 x 31.0 x 1.5 cm
wym
wew kieszeni na smartphone: 18.0 x 12.0 x 2 cm
ciężar: 1.7 kg
Dożywotnia gwarancja
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