ФОТОХАЙК
ОТБЛИЗО!

ПЛАНИНАТА
В ТВОЯТА
ФОТОГРАФСКА
РАНИЦА!

ИСКАХМЕ
ПО-ДОБРА
ПЛАНИНСКА
РАНИЦА,
ЗАТОВА Я
СЪЗДАДОХМЕ!

ИСТОРИЯТА
Shimoda Designs е компания за многофункционални
планински раници, възникнала от нуждата за нещо повече
от приключение сред природата.
Основателят ѝ Иън Милър през целия си живот е
изследовател, сноубордист и продуктов дизайнер,
известен с разработването на едни от най-иновативните
чанти за камери в света. Shimoda е новото му начинание,
което представлява кулминацията на целия му опит,
използвайки най-модерните налични материали и
технологии, за да сведе до минимум дискомфорта, умората
и не рядко пъти болките, които са следствие от по-суровите
условия в планината.
Продуктите на Shimoda са пряко отражение и следствие на
начина на живот и нуждите, които Иън и неговите приятели
фотографи срещат по време на любимите си приключения
на открито.
Трите основни стълба на успеха на бранда се дължат
на тяхната гъвкавост, лекота и аксесоари, който всеки
планинар или фотограф може да конфигурира според
индивидуалните си нужди.
Нещо повече!!! Всяка раница Shimoda може да се ползва
или само като планинска или в комбинация с модул за
камера, което прави продукта приспособим към всяка
ситуация.

ТАКТИЧЕСКА - ПЛАНИНСКА - ФОТОГРАФСКА

ACTION ИЛИ
EXPLORE?
ЗАЩО НЕ И
ДВЕТЕ...

ИМЕТО ГОВОРИ
Може би имената на сериите не са избрани случайно и
говорят сами по себе си за какво са създадени.
Организирането на приключение сред природата вече
не е предизвикателство, но продукта ви предизвиква да
опитате онази тръпката от преживяването на ръба.
Пресечни терени, големи височини, екстремни условия,
мокро, студено или прашно време, в търсене на моменти
сред природата или дори в града, създадетлите на Shimoda
са помислили за всичко.
Action X и Explore V2 наистина са продукти за хора на
действието, за изследователи, с една дума за

ОЦЕЛЯВАНЕ!

ВЕЧЕ НЕ Е
НУЖНО ДА
ИЗБИРАТЕ МЕЖДУ
ФОТОГРАФСКА
ТАКТИЧЕСКА
ИЛИ ПЛАНИНСКА
РАНИЦА!

ACTION-X

ACTION X Е НАШАТА ДРЪЗКА ЛИНИЯ ПЛАНИНСКИ
РАНИЦИ ЗА ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ.
Създадена за несравнимо изживяване, иновативна и тествана в реални условия, това е
нашата нова колекция, която ще побере с успех, както фотографското ви оборудване, така и
скиорската ви екипировка. Здравата и подсилена със специална смола материя от която са
изработени раниците, осигурява защита и водоустойчивост.
Серията се предлага в няколко варианта като размер, (X30, X50, X70, и Ролер кейс), които ще
поберат необходимото без излишно да ви натоварват. Останалите аксесоари, като Top Loder
калъф за обкетив, допълнително увеличават гъвкавостта на системата.

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА
СПОРЕД ТОРСА
Серията има възможност за нагласяне
на височината в рамките на 10 см. В
зависимост от размера всяка раница
има 3 или 4 допълнителни позиции на
захващане на презрамките в горната
част. Това означава, че може да
персонализирате вашата раница спрямо
височината си.

ПОВЕЧЕ МЯСТО ЗА ВЕЩИ
Горната част на раницата е тип рол-топ
джоб е с вместимост до 7литра, който
може да се развива в случай, че искате
допълнително място за дреха или
други необходими вещи.

КАИШКИ ЗА СКИ ОБОРУДВАНЕ
Супер издръжливите презрамки
позволяват закрепването на ски и други
извънгабаритни принадлежности към
външната страна на раницата.

ЗАДЕН ДОСТЪП И ДЖОБ
ЗА 16“ ЛАПТОП
Всяка раница сигурен достъп
от към гърба, както и отделение
предназначено да побере лаптоп с
големина до 16“, като Mac Book Pro.

ДЖОБ ЗА СТАТИВ ИЛИ
БУТИЛКА
Всеки модел има малки разпъващи се
джобове от двете страни, подходящи
да поставите в тях бутилка с вода или
друга напитка, или статив

МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА
КАМЕРИ И ОБЕКТИВИ
Всеки от моделите Action X се предлага
в 2 варианта, които дават избор
дали раницата да се ползва като
планинска или в комбинация с модул
за фотокамера.
- Starter kit: в комплекта е включен
конретен размер модулна вложка;
- Само раница: модулната вложка се
закупува отделно.

АКСЕСОАР ЗА КАСКА
Семпъл аксесоар с каишки,
който ви позволява да носите
повечето стилове туристически
каски отпред на раницата, както
и други вещи.

ВЪТРЕШЕН ДЖОБ С
ИЗХОД ЗА ХИДРАТИРАЩА
СИСТЕМА
В раницата е предвидено място, където
да поставите хидратираща система с
изход за тръбата, така че да я ползвате
без да сваляте раницата.

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ
ПРЕЗРАМКИ
В Shimoda презрамките има множество
места където да прикрепите
допълнителен аксесоар, както и джобове
в които да поставите телефон, малка
бутилка с вода или други аксесоари.

ПОТОПИ СЕ
ДЪЛБОКО В

ПРИКЛЮЧЕНИЕТО
Сред останалите предимства са:
• Достъп до оборудването от към гърба за повече сигурност;
• Страничен цип за бърз достъп отстрани без да сваляте цялата раница;
• Горен стандартен джоб и преден джоб за ключове и документи
• Подвижен колан за кръста (може да свалите колана в дните, в които носите
по-леко оборудване);
• Джоб с изход за хидратираща система
• Сигнална свирка вградена в закопчалките
• Малки джобове на презрамките за телефон или други малки аксесоари;
• Аксесоар с презрамки в предната част на раницата (място където може да
поставите туристическа каска или друга лична вещ);
• Възможност за смяна на презрамките зависимост от вашето
предпочитание. (Например с дамски модел със специални извивки в
областта на гръдния кош или Plus модела с по-обемни подплънки за
омекотяване и удобство.);
• Здрава и устойчива материя с водоотблъскващо покритие;
• Удобни ципове, отварящи се с лекота;
• Сигурен вътрешен джоб за паспорт;
• Удобни външни дръжки в горната и в страничната част на раницата,
улесняващи поставянето на гърба;
• Метална шина (самар), който разпъва раницата, като така разпределя
равномерно нейната тежест, и осигурява достатъчно вентилация на гърба.
При необходимост може да се сваля, и да позволи раницата да се сгъва.
• Странични разтегателни джобове за статив или бутилка
• Множество каишки за прикрепяне на различни аксесоари, като пикел или
друго планинско оборудване

Модел X30 ще побере удобно
повечето безогледални и DSLR
камери (до Canon 5D) чрез
нашите основни модули.

Модел X50 е средният по
размер раница от серията и
ще побере удобно повечето
безогледални и DSLR камери
чрез нашите основни модули.

Модел X70 е най-големият по
размер раница от серията и
ще побере удобно повечето
безогледални, както и големи
DSLR камери чрез нашите
основни модули.

ПЛАНИНАТА И
КАМЕРАТА ВЕЧЕ
ВЪРВЯТ РЪКА
ЗА РЪКА...

НАВСЯКЪДЕ

ВИЕ СЪБИРАЙТЕ
ПРЕЖИВЯВАНИЯ,
SHIMODA
ЩЕ СЪБЕРЕ
ОСТАНАЛОТО!

EXPLORE - V2

ОТ САМОЛЕТА ДО ПЛАНИНАТА – EXPLORE V2
ПОКОРЯВА ВИСИНИТЕ С ЛЕКОТА.
Системата Shimoda Explore е проектирана като резултат на приключенията сред природата.
Това са планински раници, които имат гъвкавостта да се приспособят към всякакви
ситуации, в които могат да се окажат сериозните пейзажни и wildlife фотографи.
Запазихме удобството и основните функции на оригиналната серия Explore, добавихме
здравината и издръжливостта на нашата премиум серия Action X, и я допълнихме с
функционалност търсена от нарастващата ни общност от фотографи.
За раница предвидена да бъде ползвана в сурови условия, устойчивостта на абразия, както
и предотвратяване навлизането на вода и влага навътре, са от ключово значение. Затова
нашата раница е специално подсилена с многослойно ламиниране с карбонатна смола.
В допълнение текстилът, от който е изработена също е здрав и със специална оплетка на
тъканта, която затруднява нарушенията на целостта.

EXPLORE
ПОКОЛЕНИЕ 2

ОЩЕ ПО-ДОБРА
Ето само някои от предимствата на Shimoda Explore - V2
• Регулиране позицията на презрамките спрямо торса.
• Страничен капак за бърз достъп
• Място за катинар за заключване на циповете
• Джоб с изход за хидратираща система
• Сигнална свирка вградена в закопчалките
• Специално място за лаптоп
• Сигурен достъп до техниката от към гърба
• Приспособим за малки и големи натоварвания
• Джобове за статив или бутилка за вода
• Много джобове за документи, ключове и още много малки аксесоари
• Удобни външни дръжки в горната и в страничната част на раницата,
улесняващи поставянето на гърба;
• Метална шина (самар), който разпъва раницата, като така разпределя
равномерно нейната тежест, и осигурява достатъчно вентилация на гърба.
При необходимост може да се сваля, и да позволи раницата да се сгъва.
• Странични разтегателни джобове за статив или бутилка
• Свалящ се колан за кръста
• Модулна система от вложки
• Здрава материя с водоотблъскващо покритие
• Различни джобове за документи и аксесоари
• Дъждобран

Explore V2 25 е най-малкият
комплект от серията Shimoda
Explore. Обемът на раницата
може да побере малка по
размер модулна вложка за
фотокамера.

Explore V2 30 е средният
размер раница от серията
Shimoda Explore. Обемът на
раницата може да побере
Малка или Средна по
размер модулна вложка за
фотокамера

Explore V2 35 е най-големият
размер раница от серията
Shimoda Explore. Обемът на
раницата може да побере
Малък, Среден или Голям по
размер Основен модул за
фотокамера.

Алуминиева рамка (самар)
за разпределяне на
тежестта

Каишки за закрепване
на аксесоари в
различни точки
Джоб за 16” лаптоп
при Е30 и Е35

Регулиране позицията
на презрамките спрямо
торса. Вариант за
дамски модели
Клип за
ключове

Дръжки за
ципове от
естествена кожа

Страничен и
заден достъп

Джоб за телефон и
аксесоари

Странични джобове
за статив / бутилка

Свалящ се колан
за кръста
Странични джобове
за статив / бутилка

Изработена от здрава
водоустойчива
материя

НЯМА МЯСТО
ЕДИНСТВЕНО ЗА
ПРИТЕСНЕНИЕ!

МОДУЛНОСТ

ГЪВКАВИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ТЕХНИКАТА ВИ.
Модулните вложки на Shimoda са едно от най-добите решения да подредите раницата си, така че не само
да съберете всичко необходимо, но и да го намерите лесно. Различните размери на модулните вложки и
възможността да ги изваждате позволяват раницата да бъде модифицирана според нуждите на фотографа.
Можете изцяло да махнете модула и така да ползвате раницата като стандартна спорта – планинска, или да
поставите различен размер модул, съобразен с размера на раницата, и така да имате повече или по-малко
място за други вещи. В зависимост от комбинацията и размера модулните вложки могат да бъдат поставени
така, че да се интегрира със страничния достъп на раницата, за да осигури бърз страничен достъп до камерата.
Включва всички популярни функции на нашата система Core Unit: EVA ламинирани разделители и здрави
странични стени, лек подвижен водоустойчив калъф с цип, който предпазва от замърсяване модула, когато не
се изпозлва, и алуминиева рамка за добавяне на допълнителна твърдост и опора на целия модул.

ВИП Дидживижън ООД
Офис: София 1510 , ул. Васил
Кънчев 26,
Бизнес Център Стефан
Караджа
Тел.: (+359) 887 87 89 89
Email: office@vip-digivision.bg
Web: https://vip-digivision.bg/

