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LOWEPRO SERIE OPTICS 

 

 

A LOWEPRO, marca líder em equipamentos de protecção para 

fotografia expande agora a sua gama de artigos a uma 

categoria inovadora de soluções para transporte de aparelhos 

ópticos. 

Construídos para melhorar a experiência dos observadores da 

natureza, com materiais robustos e resistentes à água, 

oferecendo grande conforto quando se deslocam e dando uma 

grande liberdade de movimentos nas suas actividades de 

campo. 
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A SÉRIE LOWEPRO OPTICS É COMPOSTA POR:        

 

Saco Lowepro Field Station (Saco de cintura) 

Projectado para oferecer suporte de mãos livres para 

birders que passam longas horas no campo. 

Oferece uma base estável para o guia de campo, 

notebook ou tablet 

Compartimento acolchoado e ajustável para uma 

variedade de binóculos                     

       

Saco lowepro Field 
Station  
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Mochila Lowepro Scope Travel 200 aw  

Solução ideal para protecção do equipamento de 

observação, inclui três compartimentos acolchoados 

ajustáveis ou removíveis, permitindo acomodar da 

melhor forma o seu equipamento. 

 

Mochila Lowepro 
Scope Travel 200 AW  
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� Mochila Lowepro Scope Photo Travel 350  

O seu tamanho permite transportar um televid, tripé, 

binóculos, DSLR, mais uma variedade de objectos 

pessoais, como notebook, inclui cinco 

compartimentos acolchoados e ajustáveis. 

 

 

Mochila Lowepro Scope 
photo travel 350  
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� Mochila Lowepro Scope Porter 200 aw 

Esta mochila é única e eficaz para transportar 

o material spotting e tripé, o seu sistema 

exclusivo de fixação permite transportar o 

tripé sem o ter que fechar, esta mochila traz 

também um compartimento para o sistema de 

hidratação. 

      

 
 

 

Mochila Lowepro Scope 
Porter 200 aw  
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Os quatro modelos da nova Série Optics da Lowepro, oferecem 

um conjunto de soluções flexíveis para o transporte e proteção 

de binóculos, tripés, tablets, portáteis, guias de campo e ainda 

artigos pessoais, tornando mais leves e agradáveis as 

caminhadas dos amantes da natureza e facilitando o trabalho 

dos biólogos e outros investigadores nas suas saídas de campo. 

 

The Lowepro Optics Series™    

 
 

Sobre a Comercialfoto 

A Comercialfoto é uma empresa que se dedica à importação e distribuição de equipamentos fotográficos analógicos 

digitais, multimédia e electrónica de consumo. 

É representante exclusivo em Portugal de marcas conceituadas e de grande prestígio internacional. 

A sua missão é disponibilizar o melhor serviço, o maior valor e o acesso facilitado a um portfolio alargado de 

produtos de grande qualidade. 

O seu compromisso é ser um parceiro de confiança para todos os profissionais da fotografia, desde o mercado 

tradicional, grande distribuição e áreas mais especializadas, como a fotografia industrial, publicitária e social 

 

Mais Informações disponíveis para imprensa 

Cláudia Santos 

Marketing and Public Relations 

Comercialfoto, Lda. 

Rua Alexandre Herculano, n1- 2º A edifício Central Park | 2795-242 | Linda-a-Velha 

tel: +351 21 712 10 00 | Fax.: + 351 21 712 10 09 

claudiasantos@comercialfoto.pt 

 


