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Bolsa 10 x 6 x 14.5 cm
Dispositivo 10 x 4.5 x 14 cm

PRETO 008 585423 921 9

COMPACTAS

• Bolsa compatível com câmeras médias e de filmar compactas
• Dobby nylon durável e acolchoamento interno protegem a câmera 

contra uso e desgaste diários
• Mosquetão e o fecho para cinto permitem um transporte fácil
• Bolso com fecho armazena cartões de memória e outros pequenos 

acessórios

10,56 € P. TABELA
12,99 €PVPR

PRETO 008 585422 384 3

TBC-403

• Bolsa compatível com a maioria das máquinas fotográficas compactas
• Materiais de qualidade e a organização lógica garantem que o 

equipamento seja armazenado com segurança e, ao mesmo tempo, 
permaneça acessível

• Bolso com fecho armazena cartões de memória e outros pequenos 
acessórios

• Alça para ombro removível e alça para cinto facilitam o transporte

13,00 €P. TABELA
15,99 €PVPR

PRETO 008 585421 317 2
ANTRACITE 008 585422 569 4

DCB-302

• Bolsa para câmera em material moldado EVA acomoda a maioria das 
câmeras compactas e de filmar 

• Parte externa semirrígida protege a câmera contra os imprevistos do 
dia-a-dia

• Interior macio e almofadado oferece acondicionamento  seguro para 
a câmera

• Bolso interno acomoda cartões de memória, uma bateria extra ou 
pequenos acessórios

• Alça para ombro removível e alça para cinto facilitam o transporte

• Bolsa moldada leve indicado para a maioria das câmeras 
• Interior com espuma de viscoelástico e o exterior em EVA semirrígido 

durável protege a câmera 
• Alça para cinto com sistema hook and loop facilita o transporte
• Compartimento com fecho com bolso interno armazena cartões de 

memória, baterias, cabos e outros acessórios pequenos
• Alça para ombro removível e ajustável

14,63 €

17,88 € 

P. TABELA

P. TABELA

17,99 €

21,99 €

PVPR

PVPR

PRETO 008 585421 793 4

PRETO 008 585419 334 4

Bolsa 14.5 x 5.1 x 9.4 cm
Dispositivo 11.2 x 4.6 x 7.1 cm

Bolsa 13.3 x 7 x 10.2 cm
Dispositivo 10.2 x 3.3 x 6.1 cm

Bolsa 12.4 x 7.1 x 7.9 cm
Dispositivo 7 x 3 x 12 cm

Bolsa 14 x 5.6 x 9.4 cm
Dispositivo 11.7 x 4.3 x 8.1 cm

QPB-202

SLDC-202

• Bolsa para câmera compatível com a maioria das câmeras 
• Bolso com fecho armazena cartões de memória e outros pequenos 

acessórios
• Alça de ombro e tira para cinto facilitam o transporte
• Materiais de qualidade e organização lógica garantem que a câmera 

seja armazenada com segurança e, ao mesmo tempo, permaneça 
acessível

15,44 € P. TABELA
18,99 €PVPRDCB-313
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HÍBRIDAS

Bolsa 11.7 x 9.9 x 17.3 cm
Dispositivo 8.9 x 7.6 x 11.7 cm

Bolsa 19.1 x 10.9 x 16.3 cm
Dispositivo 14 x 9.9 x 11.4 cm

Bolsa 19 x 12.1 x 17.8 cm
Dispositivo 13 x 8.5 x 14.7 cm

Bolsa 20.1 x 14 x 15 cm
Dispositivo 14 x 7.6 x 8.9 cm

Bolsa 17.1 x 10.2 x 15.2 cm
Dispositivo 14.7 x 7.6 x 10.7 cm

• Bolsa compatível com a maioria das câmaras de filmar compactas
• Sistema de rede (patente pendente) mantém a câmera suspensa acima 

da base da bolsa, o que proporciona proteção ainda maior contra 
impactos

• “Hammock system”, bem como as divisórias, separam os acessórios 
da câmera

• Base de EVA é à prova de água, resistente aos impactos permite que a 
bolsa se mantenha na posição vertical

• Três bolsos com fecho para guardar acessórios
• Alça para ombro removível e ajustável

28,45 €P. TABELA
34,99 €PVPR

PRETO 008 585419 335 1

SLDC-203

29,99 €

• Bolsa compatível com a maioria das câmeras compactas, híbridas e 
com super zoom.

• Materiais de qualidade e organização lógica garantem que a câmera 
seja armazenada com segurança e, ao mesmo tempo, permaneça 
acessível

• Uma divisória flexível interna separa acessórios da câmera  e oferece 
proteção adicional quando não está em uso

• Bolsos laterais com fecho armazenam uma bateria extra, cabos, uma 
tampa de lente ou pequenos acessórios

• Bolso interno com fecho útil para guardar cartões de memória
• Bolso no interior da bolsa separa os acessórios da câmera
• Alça para cinto integrada, a alça de mão e alça removível para ombro 

oferecem várias opções de transporte

• Bolsa compatível com a maioria das câmeras fotográficas compactas, 
híbridas/super zoom e câmeras de filmar digitais.

• Materiais de qualidade e organização lógica garantem a segurança e 
acessibilidade do equipamento

• Bolso interno com fecho útil para guardar cartões de memória
• Divisória interna flexível separa a câmera dos acessórios
• Bolsos laterais com fecho armazenam uma bateria extra, cabos, uma 

tampa de lente ou pequenos acessórios
• Alça para ombro removível e ajustável e alça de mão permitem o 

transporte fácil

24,38 €

24,38 €

P. TABELA

P. TABELA
29,99 €

PVPR

PVPR

PRETO 008 585421 318 9

PRETO 008 585421 655 5

DCB-304

DCB-305

• Bolsa compatível com câmeras compactas e com super zoom
• Dobby nylon durável e o acolchoamento interno protegem a câmera 

contra uso e desgaste diários
• Bolso interno com fecho armazena cartões SD, e o bolso frontal 

armazena a tampa da lente para que nunca se perca
• Alça de mão superior, e alça para ombro ajustável

• Bolsa com design minimalista, materiais de qualidade e acolchoamento 
espesso fornecem proteção para uma câmera compacta, câmera com 
super zoom ou câmara de filmar

• Três bolsos externos para acessórios
• Bolso interno com fecho armazena cartões de memória, baterias e 

outros pequenos acessórios
• Divisória interna flexível separa a câmera dos acessórios
• Alça para ombro removível e ajustável, e alça de mão

16,25 € 

21,13 €

P. TABELA

P. TABELA

19,99 €

25,99 €

PVPR

PVPR

PRETO 008 585422 385 0

PRETO 008 585422 386 7

TBC-404

TBC-405
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REFLEX

• Bolsa com design minimalista, materiais de qualidade e acolchoamento 
espesso fornecem proteção segura para a SLR

• Entrada superior abre em direção oposta ao do corpo e permite acesso 
rápido à DSLR

• Bolso interno com fecho armazena cartões SD
• Bolso frontal armazena a tampa da lente para que não se perca
• Alça para ombro removível e ajustável e alça de mão permitem o 

transporte fácil

• Bolsa concebida para acomodar uma câmera SLR com lente de zoom
• Bolsos laterais com fecho armazenam uma bateria extra, cabos, uma 

tampa de lente ou pequenos acessórios
• Tampa pode ser expandida pela abertura do fecho para proporcionar 

acesso rápido e fácil à câmera
• Base acolchoada protege a câmera e a lente
• Alça para cinto integrada, a alça de mão e a alça removível para ombro 

oferecem várias opções de transporte
• Bolso interno com fecho armazena cartões de memória, panos para 

limpeza de lentes e pequenos acessórios

• Bolsa acomoda um corpo de câmera SLR com lente encaixada e até 
duas lentes adicionais, assim como acessórios

• Sistema de rede suspensa exclusivo mantém sua DSLR pendurada 
acima da base da bolsa, o que proporciona proteção ainda maior contra 
impactos

• Laterais tipo rede suspensa podem ser levantadas para acomodar 
lentes, flashes ou acessórios

• Bolso interno com fecho armazena um cartão CF adicional, panos para 
limpeza de lentes e pequenos acessórios

• Bolsos laterais em tecido de malha podem ser esticados para guardar 
vários acessórios relacionados ou não à câmera

• Bolso traseiro mantém o manual da câmera à mão

• Bolsa compatível com a maioria de SLRs com objectiva
• Base de EVA à prova de água é resistente a impactos e ao  tempo e 

permite que a bolsa se mantenha na vertical
• Espuma de viscoelástico no interior ajuda a proteger o LCD
• Compartimento com fecho na frente da bolsa para guardar cartões de 

memória, baterias e outros acessórios pequenos
• Alça para ombro removível inclusa.

• Bolsa compatível com a maioria das SLRs com lente de zoom
• Sistema de rede suspensa mantém a SLR pendurada acima da base da 

bolsa, o que proporciona proteção ainda maior contra impactos
• Espuma de viscoelástico no interior ajuda a proteger a tela de LCD
• Três bolsos com fecho para guardar acessórios
• Base de EVA à prova de água é resistente a impactos e permite que a 

bolsa se mantenha na posição vertical
• Alça para ombro acolchoada removível

23,57 €

30,07 € 

32,51 € 

32,51 € 

40,64 € 

P. TABELA

P. TABELA

P. TABELA

P. TABELA

P. TABELA

28,99 €

36,99 €

39,99 €

39,99 €

49,99 €

PVPR

PVPR

PVPR

PVPR

PVPR

PRETO 008 585422 387 4

PRETO 008 585421 319 6

PRETO 008 585422 388 1

PRETO 008 585420 657 0

PRETO 008 585419 336 8

TBC-406

DCB-306

TBC-409

SLRC-200

SLRC-201

Bolsa 17.5 x 10.9 x 21.8 cm
Dispositivo 15.2 x 10.9 x 15.7 cm

Bolsa 20.3 x 14 x 24.9 cm
Dispositivo 16.5 x 11.4 x 18.5 cm

Bolsa 21.3 x 14 x 20.3 cm
Dispositivo 14.5 x 14 x 16 cm

Bolsa 17.1 x 16.5 x 19 cm
Dispositivo 15.2 x 10.9 x 15.2 cm

Bolsa 25.4 x 15.2 x 16.5 cm
Dispositivo 21.1 x 16.5 x 12.7 cm

4 www.esoterico.pt



• Mochila Sling para câmera SLR com lente de zoom standard ou DSLR
• Compartimento de acesso lateral com acesso rápido à câmera
• Sistema com divisórias ajustáveis e organização personalizável
• Fecho do bolso lateral para transporte de tripé
• Capa de chuva ajusta-se com precisão na parte de fora da bolsa
• Bolso frontal e compartimento superior para acessórios adicionais
• Tira para ombro acolchoada com tira ajustável ao corpo mantém a 

mochila segura durante as atividades

MOCHILAS

49,99 €

52,99 €

104,99 €

109,99 €

129,99 €

• Mochila Sling para câmera SLR com lente de zoom standard, além de 
uma lente adicional, flash ou outros acessórios

• Laterais tipo rede suspensa podem acomodar lentes e flashes
• Compartimento superior para itens pessoais, como óculos de sol
• Bolso frontal com fecho para organização de acessórios adicionais
• Bolso frontal armazena a tampa da lente para que não se perca
• Painel traseiro acolchoado e em forma de malha proporciona conforto 

e permite a passagem de ar
• Inovador sistema de organização de tiras elimina a confusão causada 

por alças penduradas

• Mochila para câmera DSLR compacta, além de 2 acessórios
• Compartimento acolchoado para iPad/Tablet
• Compartimento superior para itens pessoais, como óculos de sol
• Bolsos laterais com fecho armazenam uma bateria extra, cabos, uma 

tampa de lente ou pequenos acessórios
• Painel traseiro e a tira para ombro acolchoados e em forma de malha 

proporcionam conforto e permitem a passagem do ar
• Materiais leves e resistentes protegem e transportam o equipamento 

sem adicionar peso e volume desnecessários

• Mochila para câmeras SLR com lente (até 70-200 mm)
• Sistema com divisórias ajustáveis para uma organização personalizável 
• Compartimento para MacBook Pro® de 15” ou Portátil de 14”
• Fecho do bolso lateral para transporte de tripé
• Capa de chuva ajusta-se com precisão na parte de fora da bolsa
• Bolso frontal e compartimento superior para acessórios adicionais
• Painel frontal acolchoado protege a câmera contra impactos
• Bolso em tecido de malha para transporte de garrafas de água

• Mochila para câmera SLR com lente super zoom standard, laptop e 
acessórios

• O sistema de rede mantém a SLR suspensa acima da base da mochila
• Compartimento para MacBook Pro® de 17” ou Portátil de 16”
• Divisórias removíveis e as paredes flexíveis criam um interior 

totalmente personalizável
• Divisórias facilmente removidas para guardar itens pessoais
• Espuma de viscoelástico no interior ajuda a proteger o LCD
• Quatro bolsos para acessórios permitem acesso rápido a acessórios
• Alças “hook and loop” na lateral da mochila prendem o tripé
• Base de EVA é à prova de água é resistente a impactos
• Sistema de organização de alças mantém o material em excesso 

enrolado e seguro no lugar

40,64 € 

43,08 € 

85,36 € 

89,42 € 

105,68 €

P. TABELA

P. TABELA

P. TABELA

P. TABELA

P. TABELA

PVPR

PVPR

PVPR

PVPR

PVPR

PRETO 008 585422 389 8

PRETO 008 585423 101 5

PRETO 008 585422 147 4

PRETO 008 585422 148 1

PRETO 008 585420 659 4

TBC-410

TBC-411

DCB-308

DCB-309

SLRC-206

Mochila 21.6 x 16 x 36.1 cm
Dispositivo 18.5 x 11.4 x 25.4 cm

Mochila 23.1 x 16 x 38.1 cm
Dispositivo 19.1 x 13 x 19.1 cm

Mochila 23.1 x 16 x 38.1 cm
Dispositivo 19.1 x 13 x 19.1 cm

Mochila 43.9 x 21.3 x 29 cm
Dispositivo 37.8 x 12.5 x 27.2 cm

Mochila 31.7 x 20.3 x 43.2 cm
Dispositivo 26.4 x 11.9 x 39.1 cm
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ACESSÓRIOS

• Alça concebida para ser usada pela maioria das câmeras DSLR
• Alça de mão aparafusada diretamente na base da câmera através do 

encaixe para tripé
• Proporciona segurança, estabilidade e conforto adicionais, além de um 

melhor manuseio, permitindo fotos mais rápidas e fáceis
• Revestimento acolchoado e a malha respirável possibilitam o máximo 

de conforto
• Alça é perfeitamente ajustável a qualquer tamanho de mão

• Alça concebida para ser usada pela maioria das câmeras DSLR, 
instantâneas e com super zoom.

• Hardware Glide Strap é aparafusado diretamente na base da câmera via 
encaixe para tripé, permitindo que a câmera repouse com segurança 
com a frente para baixo

• Dispositivo com o parafuso ajustável permite que a câmera se mova 
com o corpo enquanto estiver em movimento

• A câmera deslizará de forma rápida e fácil pela alça quando estiver 
pronto para fotografar

• Tira para ombro acolchoada com malha respirável foi desenhada 
para se ajustar com perfeição ao ombro proporcionando o máximo de 
conforto

• Alça ajustável oferece um encaixe personalizado para fotógrafos de 
qualquer tamanho e pode ser usada em ambos os ombros

13,00 €

16,25 €

P. TABELA

P. TABELA

15,99 €

19,99 €

PVPR

PVPR

PRETO 008 585422 693 6

PRETO 008 585422 692 9

DHS-101

DCS-101

Alsa 9.4 x 1 x 36.6 cm

Alsa 9.4 x 1 x 36.6 cm

• Bolsa compatível com 1 câmera de ação como a GoPro, até 3 conexões, 
controle remoto e outros acessórios

• Proteje a câmera ao separar os acessórios com a parede divisora 
acolchoada ajustável

• Bolso com fecho e a bolsa em malha armazena acessórios e conexões
• DuraBase resistente à água oferece proteção e estabilidade de baixo 

para cima
• Painel de organização oferece armazenamento para cabos, cartões SD, 

manual e outros pequenos acessórios
• Fechos duplos no compartimento principal desenvolvidos para 

acomodar um cadeado de bagagem e aumentar ainda mais a segurança
• Alça de mão superior para facilitar o transporte

28,45 € P. TABELA
34,99 €PVPR

PRETO 008 585423 481 8

SLRC-208

Bolsa 22 x 9 x 16 cm
Dispositivo 20 x 12 x 7 cm

BOLSA ACTION CAM
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