
TABELA DE PREÇOS
2019

Nota: esta tabela encontra-se em vigor desde 1 de Abril de 2019 anulando todas as anteriores. Todos os preços estão sujeitos à 
taxa de IVA em vigor. A Esotérico, Lda reserva-se ao direito de alterar qualquer um dos dados apresentados sem aviso prévio.
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MOCHILAS
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• Mochila com compartimento dedicado para portátil até 15.6” e bolsa 
dedicada para iPad/tablet 10.5”

• Bolsa frontal para acesso rápido de acessórios
• Compartimento principal espaçoso para documentos ou outros 

acessórios
• Alça na parte traseira para encaixe em trolley

• Mochila convertível em Mala, com compartimento dedicado para 
portátil até 15.6” e bolsa dedicada para iPad/tablet 10.5”

• Bolsa frontal para acesso rápido de acessórios
• Compartimento adicional para documentos ou outros acessórios
• Múltiplas alças de mão para facilitar transporte
• Alça na parte traseira para encaixe em trolley
• Alça removível e adaptável ao tamanho desejado quando usada como 

mala
• Alças da mochila ocultáveis quando não estão em uso e está convertida 

em mala

32,51 €

40,64 €

P. TABELA

P. TABELA

39,99 €

49,99 €

PVPR

PVPR

ERABP-116

ERACV-116

OBSIDIAN 008 585424 187 8

OBSIDIAN 008 585424 186 1

Dim. Exterior 28 x 23 x 43 cm 
Dim. Interior 38.5 x 3.1 x 26.5 cm
Peso  510gr

Dim. Exterior 43 x 7.5 x 30 cm 
Dim. Interior 38.5 x 3.1 x 26.5 cm
Peso  670gr



MALAS
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• Mala para 10.5 iPad® Pro ou tablet até 10.1”
• Bolso frontal de acesso rápido para telefone e pequenos acessórios
• Alça para ombro acolchoada e removível com ajustes personalizados
• Alças acolchoadas garantem um transporte confortável
• Tecido com pontos de toque de cobre e detalhes de corte criam uma 

aparência profissional moderna

• Mala com compartimento dedicado para portátil até 15.6” e bolsa 
dedicada para iPad/tablet 10.5”

• Bolsa frontal para acesso rápido de acessórios
• Alça removível e adaptável ao tamanho desejado
• Alça na parte traseira para encaixe em trolley

24,38 €

28,45 €

P. TABELA

P. TABELA

29,99 €

34,99 €

PVPR

PVPR

ERAV-110

ERAA-116

OBSIDIAN 0085854241816

OBSIDIAN 008 585424 184 7

Dim. Exterior 21 x 4.5 x 29 cm
Dim. Interior 26.2 x 18.5 x 1 cm
Peso  260gr

Dim. Exterior 42 x 5x 31 cm
Dim. Interior 38.5 x 3.1 x 26.5 cm
Peso  430gr

• Mala com compartimento dedicado para portátil até 14” e bolsa 
dedicada para iPad/tablet 10.5”

• Bolsa frontal para acesso rápido de acessórios
• Alça removível e adaptável ao tamanho desejado
• Alça na parte traseira para encaixe em trolley

24,38 €P. TABELA
29,99 €PVPRERAA-114

OBSIDIAN 008 585424 183 0

Dim. Exterior 37 x 5.5 x 27.5 cm
Dim. Interior 34.8 x 2.5 x 24.3 cm
Peso  370gr



BOLSAS FOTO
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• Bolsa com compartimento acolchoado compatível com câmeras point 
& shoot avançadas e camcorders compactas

• Bolso com fecho mantém pequenos acessórios seguros
• Alça de ombro destacável para ajuste perfeito
• Fita traseira permite fixação a cinto ou a uma bolsa maior
• Tecido Mélange, com cobre e detalhes criam um visual profissional 

moderno

14,63 €P. TABELA
17,99 €PVPRCECS-101

PRETO 085854244855 

Dim. Exterior 11 x 6.5 x 16 cm 
Dim. Interior 9 x 5.5 x 14.5 cm
Peso  100gr

• Bolsa com compartimento acolchoado para DSLR 
• Divisoria acolchoada e ajustável para ajuste personalizado
• Vários bolsos para acessórios e pequenos itens pessoais 
• Alça de ombro destacável e alça grande para várias opções de 

transporte
• Fita traseira grande permite fixação a um cinto ou a uma bolsa maior
• Bolso lateral de malha para uma garrafa de água ou mini tripé
• Tecido Mélange, com cobre e detalhes criam um visual profissional 

moderno

24,38 €P. TABELA
29,99 €PVPRCECS-102

PRETO 085854244848

Dim. Exterior 16 x 14 x 19 cm
Dim. Interior 15 x 11 x 17 cm
Peso  240gr

• Bolsa com compartimento da câmera acolchoado compatível com 
DSLR e uma ou duas lentes extras

• Divisórias acolchoadas e ajustáveis para ajuste personalizado
• Vários bolsos para acessórios e pequenos itens pessoais
• Alça de ombro destacável e alça grande para várias opções de 

transporte
• Fita traseira grande permite fixação a um cinto ou a uma bolsa maior
• Bolso lateral de malha para uma garrafa de água ou mini tripé
• Tecido Mélange, com cobre e detalhes criam um visual profissional 

moderno

32,51 €P. TABELA
39,99 €PVPRCECS-103

PRETO 085854244831

Dim. Exterior 25 x 15 x 20 cm
Dim. Interior 24 x 12 x 19 cm
Peso  330gr



• Mochila compacta para variedade de equipamentos, assim como de 
drone 

• Divisórias acolchoadas totalmente ajustáveis para ajuste personalizado
• Compartimento para tablet até 10.5”
• Fácil acesso à câmera ou tablet através de fechos duplos superiores 

sem abrir a mochila
• Bolso lateral para uma garrafa de água ou tripé
• Bolso frontal para organização de pequenos itens pessoais
• Tecido Mélange, com cobre e detalhes criam um visual profissional 

moderno

• Mochila compacta para variedade de equipamentos assim como de 
drone 

• Divisórias acolchoadas totalmente ajustáveis para ajuste personalizado
• Compartimento para tablet até 10.5”
• Acesso ao equipamento pela traseira da mochila
• Bolso lateral para uma garrafa de água ou tripé
• Acesso rápido de pequenos acessórios no bolso frontal 
• Tecido Mélange, com cobre e detalhes criam um visual profissional 

moderno

• Mochila compacta para variedade de equipamentos assim como de 
drone 

• Divisórias acolchoadas totalmente ajustáveis para ajuste personalizado
• Compartimento para portátil /tablet até 13”
• Fácil acesso à câmera ou ao portátil pelos dois fechos sem ter de abrir 

a mochila
• Bolso lateral para uma garrafa de água ou tripé
• Cobertura de chuva para proteção
• Diversos bolsos e compartimentos mantêm os acessórios e o 

equipamento organizados
• Tecido Mélange, com cobre e detalhes criam um visual profissional 

moderno

40,64 €

56,90 €

81,29 €

P. TABELA

P. TABELA

P. TABELA

49,99 €

69,99 €

99,99 €

PVPR

PVPR

PVPR

CEBP-104

CEBP-105

CEBP-106

OBSIDIAN 085854244824

Dim. Exterior 23 x 18 x 30 cm
Dim. Interior 22 x 14 x 30 cm
Peso  500gr

OBSIDIAN 085854244817

Dim. Exterior 26 x 18 x 41 cm
Dim. Interior 25 x 15 x 22 cm
Peso  660gr

OBSIDIAN 085854244800

Dim. Exterior 28 x 18 x 42 cm
Dim. Interior 28 x 12 x 42 cm
Peso  890gr

MOCHILAS FOTO

5www.esoterico.pt


