Profi
„Airbag“ ve Va‰í fotobra‰nû…
Fotobrašny jsou vybaveny speciální patentovanou
technologií AirCell, která pomáhá chránit
zařízení uložené uvnitř brašny proti
poškození pádem, nebo nárazem.

Shockproof
Shockproof
fotobrašny s

technologií

Technologie AirCell je založená na buňkách
ze speciální tkaniny s vláknem Lycra, které jsou
plněny vzduchem. Všechny buňky jsou nezávislé,
takže i kdyby došlo u jedné k poškození,
bude funkčnost zabezpečena okolními buňkami.
Zařízení uvnitř brašny je tak stále uloženo
na vzduchovém polštáři, který tlumí nárazy.
Z grafu je patrné jak velká síla musí působit,
aby došlo ke stlačení buněk AirCell .

AirCell je speciální patentovaná
technologie, která pomáhá chránit
zařízení uložené uvnitř brašny
…pohodlí i pro Va‰e ramena
Technologií AirCell jsou vybaveny i popruhy.
Brašna je tak uložena na vzduchovém polštáři
i na Vašem rameni. Brašna se lépe nosí,
popruh neklouže a nedochází k přenosu
otřesů na Vaše rameno. Můžete tak
bez problému nosit i větší zátěž.
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proti poškození pádem,
nebo nárazem.
Technologií AirCell
jsou vybaveny i popruhy.

Ve spodní části každé brašny
Profi Shockproof je použitím
speciální technologie AirCell
snížena pravděpodobnost
poškození Vašeho fotovybavení
při náhodném nárazu nebo
pádu. Zároveň jsou všechny
brašny vybaveny popruhem
s touto technologií, která
ulehčuje jejich nošení.

ProfiShockproof
5000R
Fotobatoh má celou zadní
část pokrytou technologií
AirCell. Snadno se nosí,
žádný předmět netlačí
do zad a zároveň jsou
celá záda i přístroje
uvnitř batohu chráněny
proti otřesům. Díky výsuvné
rukojeti a kolečkům jej lze
používat také jako
kolečkovou tašku.

Rozměr: 33x39x13 cm
Obj. číslo: FY9950

ProfiShockproof
100L

Rozměr: 30x17x15 cm
Obj. číslo: FY9947
Vnitřní
uspořádání

ProfiShockproof
100M

Rozměr: 29x15x14 cm
Obj. číslo: FY9948

Shockproof

Aplikace
výsuvné rukojeti

ProfiShockproof
1 line
ramenní popruh

Rozměr: 3,5 x 65-150 cm
Obj. číslo: FY9946

ProfiShockproof
2 lines
ramenní popruh

Rozměr: 5,5 x 65-140 cm
Obj. číslo: FY9945

ProfiShockproof
100S

Otřesy tlumící AirCell prvky
na ramenním popruhu.

Rozměr: 22x12x13 cm
Obj. číslo: FY9949
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