Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa Airport Advantage Plus
producent:

cena: 1322.00 zł

Airport Advantage Plus zaprojektowany z myślą o podróżujących fotografach. Walizka jest lekka i przestronna,
dzięki czemu idealnie nadaje się do transportu sprzętu liniami lotniczymi. * Lekka konstrukcja Airport
Advantage Plus pomaga sprostać ograniczeniom wagi, ale oferuje taki sam poziom ochrony do którego
przyzwyczaił Think Tank. KLUCZOWE CECHY:
Specjalnie zaprojektowane wnętrze, aby
zmaksymalizować pojemność Spełnia wymagania dotyczące przewozu lotniczego w Stanach Zjednoczonych i za
granicą *
Niezwykle lekka konstrukcja waży zaledwie 3,1 kg,
Dedykowana kieszeń na laptopa , która
pomieści laptopa do 17 "** i 10" tabletu
* Sprawdź u linii lotniczej, czy są spełnione wymagania
dotyczące przewozu **Laptop może powiększyć zewnętrzne wymiary rolki
Dodatkowe funkcje:
Wielofunkcyjne wnętrze
Specjalnie zaprojektowany chowany uchwyt dla zwiększenia wytrzymałości i
trwałości
Wyjątkowo wysoka wysokość uchwytu utrzymuje torbę z dala od stóp podczas toczenia
Kieszeń
na statyw z boku. (Dodatkowe paski w przypadku większych statywów)
Zamki błyskawiczne YKK RC, nylon
balistyczny i pianka PU o zamkniętych komórkach są materiałami najwyższej jakości w branży
Pasuje do
dwóch korpusów aparatu z przymocowanymi obiektywami
W komplecie pokrowiec na organizację odzieży
lub obuwia
Wewnętrzne kieszenie na akcesoria zapinane na suwak
Koła 80 mm zaprojektowane na
zamówienie, o wysokiej wydajności, z uszczelnionymi łożyskami ABEC klasy 5 dla cichego toczenia
W
zestawie pokrowiec przeciwdeszczowy
Uchwyty z trzech stron zapewniają szybki i łatwy dostęp
Wzmocnione przegródki wewnetrzne
Wizytownik na górze walizki
Co pasuje:
1 Gripped DSLR
with lens attached, 1 standard size DSLR with lens attached plus 5–8 additional lenses, and 17” laptop. Or 2
gripped DSLRs with lenses detached plus 5–7 lenses
Or 2 Mirrorless bodies with a crazy amount of lenses
Max Lens: 200–400 f/4 detached (hood reversed)
Specyfikacja:
Wymiary wewnętrzne: 34 x 52 x
12,4-16.3 cm
Wymiary zewnętrzne: 35 x 55,9 x 18,5 cm
Komora na laptopa: 33 x 44,7 x 7,4 cm Waga:
3,1 kg
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