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Link do produktu: https://www.hiker.pl/osprey-atmos-ag-65-bardzo-wygodny-plecak-p-739.html

Osprey Atmos AG 65 bardzo
wygodny plecak
Cena

1 090,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Osprey

Opis produktu
Nowy Osprey Atmos AG 65 jest wyposażony w nowy panel tylni, AntiGravity™ 3D. Plecak o pojemności 65 litrów, idealnie
pasuje na długie wyprawy w góry. Panel tylni został połączony z pasem biodrowym w technologi 3D dzięki temu jeszcze lepiej
dopasowuje się do ciała, zostały również powiększone dziurki wentylacyjne na całym panelu tylnim, pasie biodrowym oraz na
szelkach plecaka. Nowy Atmos posiada również pokrowiec przeciwdeszczowy w zestawie. System nośny AirSpeed sprawia, że
serie plecaków Atmos oraz Aura są najlżejsze. Stelaż ze stopu 6005-T5 z tytanową rozpórką zapewnia sprężystość pośrodku.
Przeciwnie do innych powleczonych siatką tylnych paneli, które są po prostu płaskimi panelami zawieszonymi na czterech
rogach na ramie w kształcie litery X ten panel jest wyprofilowanym panelem 3-D aby dokładnie dopasować się do Twojego
ciała.
Gwarancja OSPREY obejmuje wady materiałów oraz wykonania w czasie rozsądnego i zgodnego z przeznaczeniem
użytkowania produktu.
Specyfikacje:
Nowy „trójwymiarowy” i „oddychający” panel tylni wykonany z napiętej siatki, z dodatkową wentylacją
Powiększone dziury wentylacyjne jeszcze lepsza oddychalność na panelu tylnim, szelkach oraz pasie biodrowym
Poprzeczne otwory wentylacyjne poprawiające przepływ powietrza.
Montowane na stałe uprzęże i pasy biodrowe BioStretch™ z przewiewnej pianki
Plecak ładowany od góry lub od dołu
Możliwość dzielenia komory głównej
Dwie duże kieszenie przednie zamykane na wodoszczelne zamki błyskawiczne
Zgrzewana elastyczna kieszeń przednia
Elastyczne kieszenie boczne z wewnętrznymi i zewnętrznymi pasami zaciskającymi
Regulowany panel tylni
Kieszeń na zbiornik na wodę ukryta za siatką panelu tylniego z otworami do przeprowadzenia przewodów
dostarczających wodę
Uprzęże i pasy biodrowe BioStretch™ z przewiewnej pianki
Zamykane na zamek kieszenie w pasie biodrowym wykonane z siatki
Dwie pętle do umocowania czekanów z uchwytami z elastycznej linki Bungee
Pasy do mocowania karimaty z możliwością demontażu
System Stow-on-the-Go™ - mocowanie kijów trekkingowych bez konieczności ściągania plecaka
Plecak posiada raincover
Waga: 2.18 kg
Wymiary maksymalne: 84 x 38 x 39 cm
Długość pleców

Obwód bioder

Rozmiar plecaka

> 51cm

> 84cm

L

46-52cm

76-86.5cm

M
S
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
rozmiar: L , M
kolor: szary , zielony
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