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LEGEND

• Mochila com compartimento acolchoado e à prova de colisão guarda até 3 
câmaras GoPro®, LCD Touch BacPac™ e acessórios

• Acolchoado em espuma moldada amovível facilita a limpeza integral do 
interior para remoção de pó, lama, areia e acumulação de resíduos.

• Pontos de fixação integrados permitem montar 2 câmaras GoPro® e gravar 
de vários ângulos.

• Bolso na tampa guarda carregadores e cabos
• Compartimento separado para suportes de montagem e correias
• Forma elegante e construção leve impedem que o saco interfira com as 

actividades
• Armazenamento dedicado para um reservatório de hidratação (não incluído)
• Fechos de correr com pegas de grandes dimensões proporcionam um fácil 

acesso, mesmo com luvas calçadas
• Cinto de cintura e a alça peitoral proporcionam maior conforto e apoio
• Bolsos laterais de fácil acesso no cinto de cintura para o iPhone ou para 

várias ferramentas

162,56 €P. TABELA
199,95 €PVPRTLGB-101

PRETO 008 585423 494 8

Mochila 36 x 16.5 x 49.5 cm
Peso 1.70 Kg

• Mochila sling compacta com compartimento acolchoado para até 2 
câmaras GoPro®, ecrãs LCD Touch BacPac™, controlo remoto, baterias 
extra e cartões SD

• Acolchoado em espuma moldada amovível facilita a limpeza integral do 
interior para remoção de pó, lama, areia e acumulação de resíduos.

• Painel de organização guarda carregadores, cabos e correias de fixação
• Compartimento frontal ideal para os suportes de montagem e equipamento 

pessoal
• Forma elegante e a construção leve impedem que o saco interfira com as 

actividades
• Fechos de correr com pegas de grandes dimensões proporcionam um fácil 

acesso, mesmo com luvas calçadas
• Bolsa da alça de ombro proporciona armazenamento rápido para um 

controlo remoto ou para um telemóvel
• Alça peitoral garante que as cargas transportadas se mantêm seguras na 

retaguarda
• Bolso separado com forro de nylex protege um telemóvel ou os óculos de 

sol
• Forro interior de elevada visibilidade permite a localização fácil de 

equipamento de pequenas dimensões.

65,00 €P. TABELA
79,95 €PVPRTLGS-101

PRETO 008 585423 493 1

Mochila 21.5 x 9 x 34.5 cm
Peso 0.51 Kg
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LEGEND

• Bolsa semi-rígida com compartimento acolchoado e à prova de colisão 
guarda a câmara GoPro®, LCD Touch BacPac™ e acessórios

• Acolchoado em espuma moldada amovível facilita a limpeza integral do 
interior para remoção de pó, lama, areia e acumulação de resíduos.

• Bolso na tampa guarda carregadores, cabos e as correias de fixação
• Design elegante permite-lhe caber facilmente noutro saco
• Construção semi-rígida e o acabamento robusto garantem protecção e 

apoio seguro
• Fechos de correr com pegas de grandes dimensões proporcionam um fácil 

acesso, mesmo com luvas calçadas
• Pega de apoio integrada pode igualmente ser fixa com mosquetão ao cinto, 

ao cinto de segurança ou à mochila
• Forro interior de elevada visibilidade permite a localização fácil de 

equipamento de pequenas dimensões.
• Prática abertura revestida permite o carregamento de equipamento GoPro 

em movimento

36,54 €P. TABELA
44,95 €PVPRTLGC-101

PRETO 008 585423 425 2

Bolsa 21 x 8 x 15 cm
Peso 0.24 Kg

• Bolsa semi-rígida com compartimento acolchoado e à prova de colisão 
guarda até 2 câmaras GoPro®, suporte flexível, suporte de 3 formas, 
Gooseneck, LCD Touch BacPac™  e acessórios

• Acolchoado em espuma moldada amovível facilita a limpeza integral do 
interior para remoção de pó, lama, areia e acumulação de resíduos.

• Bolso na tampa guarda carregadores, cabos e as correias de fixação
• Design elegante permite-lhe caber facilmente noutro saco
• Construção semi-rígida e acabamento robusto garantem protecção e apoio 

seguro
• Fechos de correr com pegas de grandes dimensões proporcionam um fácil 

acesso, mesmo com luvas calçadas
• Pega de apoio integrada pode igualmente ser fixa com mosquetão ao cinto, 

ao cinto de segurança ou à mochila
• Forro interior de elevada visibilidade permite a localização fácil de 

equipamento de pequenas dimensões.
• Prática abertura revestida permite o carregamento de equipamento GoPro 

em movimento

52,80 €P. TABELA
64,95 €PVPRTLGC-102

PRETO 008 585423 426 9

Bolsa 36 x 8.5 x 24 cm
Peso 0.53 Kg

ASPECT

• Mochila com armazenamento acolchoado personalizável para proteger a 
câmara DSLR e várias objectivas, flash ou outro equipamento

• Protege um portátil de 15.6” e um iPad®/tablet no compartimento traseiro
• Guarda o equipamento pessoal no compartimento espaçoso com vários 

bolsos
• Transporte confortável com o cinto abdominal acolchoado, as alças de 

ombro e o painel traseiro em malha respirável
• Optimização da carga através da remoção do cinto abdominal amovível
• Transporte fácil de um tripé com o armazenamento prático no painel lateral
• Retirada fácil dos acessórios de pequenas dimensões através dos bolsos 

do cinto abdominal com fecho
• Estabilização de cargas mais volumosas utilizando a alça peitoral 

121,91 €P. TABELA
149,95 €PVPRTAC-106

PRETO 008 585423 871 7

Mochila 30 x 22 x 52 cm
Equipamento 29 x 5.9 x 29 cm
Peso 1.4 Kg

3www.esoterico.pt



• Mochila com construção Cloudburst™ com as costuras mais importantes 
seladas, tecido repelente à água e fechos YKK RCPU proporciona uma 
primeira linha de defesa contra as intempéries

• Sistema pod amovível SafeZone™ para câmaras oferece uma protecção 
avançada para equipamentos frágeis e uma opção modular que cabe 
facilmente num cofre de hotel

• Compatível com câmaras DSLR avançadas com objectivas panorâmicas 
ultra largas acopladas

• Armazenamento personalizável (2–4 objectivas, flash)
• Sistema de chassis ergonómico proporciona o equilíbrio perfeito entre 

suporte, apoio e respiração, para assegurar configurações de transporte 
confortáveis

• Cobertura de chuva ocultável com costuras seladas no acolchoado da zona 
lombar

• Espaço de armazenamento protegido para guardar itens como telemóvel, 
documento de identificação, casaco e óculos de sol

• Duas bolsas esconderijo resistentes às intempéries com fecho para guardar 
acessórios, tais como luvas, lanterna e acessórios de limpeza

• Material de forro interior de elevada visibilidade para localização fácil de 
acessórios de pequenas dimensões

138,17 €P. TABELA
169,95 €PVPRTPDP-101

PRETO 008 585422 794 0

Mochila 26.9 x 22.6 x 50 cm
Equipamento 29 x 5.9 x 24.1 cm
Peso 1.3 Kg

• Mochila sistema pod amovível para câmaras com SafeZone de fundo 
acolchoado de densidade dupla

• Sistema de divisórias inspirado no Origami que se dobra em torno das 
peças de equipamento, das mais pequenas às maiores, proporcionando 
uma protecção e um ajuste personalizados

• Compatível com câmaras DSLR avançadas com objectivas panorâmicas 
ultra largas acopladas

• Armazenamento personalizável (2 objectivas, flash)
• Material duradouro e impermeável, em dois tons de Oxford
• Sistema de chassis ergonómico proporciona o equilíbrio perfeito entre 

suporte e apoio
• Adequado para um MacBook Pro® de 15” e para um iPad®
• Compartimento de enrolamento espaçoso no topo para artigos pessoais
• Divisória com fecho separa os compartimentos superior e inferior. Abra 

o fecho para transformar o conjunto numa única peça para obter a 
capacidade máxima

• Grande espaço para organização e armazenamento rápido de acessórios
• Fechos YKK repelentes à água e fixadores Duraflex
• Material de forro interior de elevada visibilidade para localização fácil de 

acessórios de pequenas dimensões
• Várias opções de transporte do tripé
• Logótipo reflector da Thule

162,56 €P. TABELA
199,95 €PVPRTCDK-101

DARK SHAD. 008 585423 119 0

Mochila 45 x 20 x 54 cm
Equipamento 27 x 4.3 x 26 cm
Peso 2.26 Kg

PERSPEKTIV

COVERT
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