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DryZone Rover
SZARY

CZARNY

˚Ó¸TY

CZARNY

INFORMACJE OGÓLNE

DryZone Rover (model ˝ó∏ty/czarny)

CECHY

ZALETY
• Wodoszczelne zabezpieczenie w mi´kkiej torbie

• Suwaki T-Zip®

• Zapewniajàce wodoszczelnoÊç suwaki otwierajàce dost´p do aparatu

• Podwójna konstrukcja komór

• Zabezpiecza sprz´t fotograficzny i mieÊci rzeczy osobiste

• Formowane szelki na ramiona

• Zapewniajà pe∏nà ergonomi´ i w∏aÊciwe oparcie

• WyÊcie∏any pas biodrowy

• W pe∏ni regulowany pas odpowiednio rozk∏ada ci´˝ar na biodra w przypadku
sprz´tu o wi´kszej wadze

• WyÊcie∏any tylny panel plecaka DryFlo™

• Komfort oddychania skóry podczas d∏ugich w´drówek

• Uchwyty systemu szybkiego ∏àczenia SlipLock™

• Pozwala na do∏àczenie pokrowca lub innych produktów posiadajàcych SlipLock(tm),
by przystosowaç plecak do w∏asnych potrzeb.

• Wbudowany pokrowce na karty pami´ci

• Mo˝na szybko odnaleêç karty pami´ci, które zawsze b´dà znajdowaç si´ w tym
samym miejscu.

• Wyjmowana wk∏adka na aparat

• Pozwala, by wodoszczelna dolna cz´Êç plecaka, by∏a u˝ywana do przechowywania
innego wra˝liwego na wod´ sprz´tu

• Wyjmowany pokrowiec na akcesoria

• U∏atwia dost´p do kabli, adapterów i innych cyfrowych akcesoriów

• Wbudowane mocowanie statywu Tripod Mount™

• Pozwala na stabilne do∏àczenie statywu z zachowaniem równomiernego obcià˝enia
plecaka

• Otwór na rurk´ od systemu podawania napoju lub na kabel od s∏uchawek

• ¸atwo poprowadziç rurk´ podawania napoju lub kabel s∏uchawek

“System podawania napoju”
• Poliuretanowy zbiorniczek

• Trwa∏e, bezsmakowe przechowywanie napojów (Zbiorniczek na 50 ml)

• Rurka do picia z Furopolymeru

• Sprawia, ze rurka jest wolna od bakterii, a napój zachowuje swój smak

• Szeroka konstrukcja ustnika

• Zapewnia szybkie nape∏nianie i pozwala na przekr´cenie torby wierzchem na
zewnàtrz podczas czyszczenia

W poszczególnych regionach mogà
byç dost´pne ró˝ne wersje kolorystyczne.

[Plecaki] Beltpacks Toploading

• Wodoszczelna podstawa

Dla ˝àdnych przygód

Stanowiàcy doskona∏e po∏àczenie bezpieczeƒstwa
i ochrony a tak˝e wyró˝niajàcy si´ unikalna konstrukcjà
plecak DryZone Rover posiada w pe∏ni wodoszczelnà
dolnà komor´ przeznaczonà na sprz´t fotograficzny
i inne wra˝liwe na wod´ przedmioty, a tak˝e du˝à
górnà komor´, która mo˝e pomieÊciç akcesoria oraz
przedmioty osobiste. Doskona∏y dla fotografów pasjonatów przygody, ten wszechstronny plecak
posiada równie˝ system nawadniajàcy Hydrapak™.

DryZone rover
Wymiary wewn´trzne
(szer.) x (g∏.) x (wys.)
33 x 24.5 x 53.5 cm

SZARY

CZARNY

˚Ó¸TY

CZARNY

Formowane szelki
na ramiona
Samo-osuszajàce
si´ kieszenie
z siateczki

[Plecaki] Beltpacks Toploading

Dla ˝àdnych przygód

Wbudowane pokrowce
na karty pami´ci

Wodoodporna
Otwór na rurk´
spodnia komora
podawania napoju
lub kabel s∏uchawek

Wbudowane mocowanie
statywu Tripod Mount™

Wyjmowany system
podawania napoju

Konstrukcja
z podwójnymi
komorami

WyÊcie∏any tylny
panel Dryflo™
Padded

W poszczególnych regionach mogà
byç dost´pne ró˝ne wersje kolorystyczne.
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