
Nazwa: torba fotograficzna
Model: X41 City
Producent: Camrock
Rozmiary zewnętrzne: 34cm / 20cm
/ 20cm (dł./szer./wys.)
Rozmiary wewnętrzne: 23cm / 
14cm / 16cm (dł./szer./wys.)
Kolor: czarny
Ilość komór / kieszeni: 
1 główna komora / 3 kieszenie:

– komora główna z dwoma 
przesuwnymi przegródkami

– 2 boczne kieszenie na zamek
– duża kieszeń z przodu zapinana 

na zamek
Materiały: nylon 1680D TXP / tworzywo sztuczne
Usztywniane ścianki: TAK
Gwarancja: TAK / producenta / 24 miesiące
Waga: 60 dag bez pasa naramiennego / 75 dag z pasem naramiennym
Wodoodporne zamki: NIE 
Pokrowiec: NIE 
Transport: pasek naramienny / uchwyt na komorze głównej
Średnia cena na dzień 28.06.2015: od 49zł do70zł (info: www.ceneo.pl)
Inne: stopki z tworzywa na spodzie torby, button z logiem producenta naszyty na przodzie torby

Przeznaczenie: 
Torba fotograficzna o dużej pojemności, mieszcząca lustrzankę ze standardowym obiektywem (18-55mm), dwa
dodatkowe obiektyw (do 105mm, lub jeden większy jeśli  wyjmiemy jedną z przegródek komory głównej),
lampę błyskową, ładowarkę, filtry, oraz inne drobne akcesoria fotograficzne. 

Charakterystyka:
Kolejna recenzowana na łamach działu „Sprzęt” torba fotograficzna polskiej firmy Camrock model X41 City,
należącej do tej samej linii jak omawiana wcześniej torba X38 City. Pomimo iż obie torby należą do jednej linii
produktów, oraz tego że posiadają kilka zbieżnych cech, istnieją zasadnicze pomiędzy nimi różnice, dla których
warto przyjrzeć się modelowi X41 City dokładniej.

Torba Camrock X41 City

Tytułem wstępu słów jeszcze kilka o samej firmie Camrock,  jest  to  dość młoda (kilkuletnia)  polska firma
specjalizująca się w sprzedaży akcesoriów fotograficznych i wideo, w tym statywów, głowic do nich, plecaków
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i toreb na aparaty, oraz kamery. Cechą charakterystyczną produktów marki Camrock jest ciekawe wzornictwo,
oraz przyjazna dla nabywcy cena, jeśli miałbym pokusić się o jej zaklasyfikowanie pod względem ceny byłaby
to półka średnia, z jakością wykraczającą poza tą nią, acz jak zawsze wskazana jest ostrożność, gdyż nie każdy
produkt / model, musi być tak samo dobry jak inny danego producenta. Pomimo że produkty firmy Camrock
niskich cen, nie odbija się to negatywnie na jakości stosowanych materiałów, ani trwałości ich produktów. 

Pierwszą  i  bodaj  najbardziej  oczywistą  cechą  jaka  odróżnia  model  X38  od  omawianego  X41  jest  jego
pojemność,  ten  ostatni  ma  ją  znacznie  większą,  co  wpływa na  samą uniwersalność  torby.  Model  posiada
charakterystyczną  dla  toreb  firmy  Camrock  budowę,  mamy  więc  do  dyspozycji  dwie  boczne  pojemne
kieszenie, oraz jedną dużą z przodu, wszystkie zapinane dobrej jakości zamkami, choć nieco szkoda że nie
użyto wodoodpornych laminowanych zamków. Kieszeń z  przodu co  właśnie łączy pod względem designu
model X41 z innymi przedstawicielami tej linii toreb jest szeroka patka przykrywająca przednią kieszeń. 

Torba Camrock X41 City została wyposażona w dużą zapinaną zamkiem kieszeń z przodu, przykrytą patką z klamrą.

Podobne rozwiązanie zastosowano w modelach: X35, oraz X38, z ważną z punktu użytkownika różnicą, w obu
wymienionych torbach patki te zakrywały nie zamykaną na zamek kieszeń przednią, co było szerzej omawiane
w recenzji modelu X38 i zaliczone do negatywnych cech torby, gdyż po bokach ziały spore otwory w żaden
sposób  nie  chronione,  umożliwiające  nie  tylko  dostanie  się  brudu,  czy  wody do  wnętrza,  lecz  co  gorsza
zgubienie drobnych akcesoriów. W modelu  X41 nareszcie  wyeliminowano ten  paskudny i  nieprzemyślany
niuans, skupiając się bardziej na funkcjonalności, niż designu, stosując jak już wspomniałem zamek zapinający
kieszeń. 

Patka przykrywająca przednią kieszeń, jest powtarzającym się elementem w serii toreb City firmy Camrock – od lewej: X35 City / X38 City / X39 City II / X41 City –
w dwóch pierwszych przypadkach, patka przykrywała kieszeń, niezabezpieczoną żadnym zamkiem, co powodowało że do jej wnętrza z łatwością mogły się

dostać brud, czy woda, w omawianym modelu X41 (po prawej) szczęśliwie wyeliminowano ten mankament.

Sama patka została  wyposażona w otwór przez który można przeciągnąć na przykład  monopod,  lub mały
statyw, zwieńczono ją klamrą łącząca się z dołem torby za pomocą regulowanej taśmy. Rozwiązanie proste i
eleganckie,  obłą linię patki podkreśla druga dublująca linia na czole przedniej kieszeni. Patkę wykonano z
kombinacji  dwóch tkanin,  czarnej  na jej  obrzeżach i  srebrnej  o  gęstym splocie  wewnątrz,  ten sam zabieg
zastosowano na kieszeniach bocznych, które dolną połowę mają czarną, a górną srebrną. W centrum przedniej
patki umieszczono zwyczajowo duże logo producenta Camrock. 
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Zdjęcia od lewej: trobę X41 City wyposażono w otwór i wieszaczek w patce chroniącej przednią kieszeń / w centralnej części patki, znów tradycyjnie dla
produktów Camrock umieszczono logo firmowe / kieszenie torby zapinane są dobrej jakości zamkami błyskawicznymi, acz szkoda że nie zastosowano

laminowanych zamków, o znacznie większej odporności na wodę...

Klapa  komory  głównej  wyposażona  została  w  praktyczną  rączkę,  również  ona  zapinana  jest  za  pomocą
dwukierunkowego  zamka.  Klapa  zgodnie  z  najnowszymi  trendami  otwierana  jest  w  kierunku  nie  do
użytkownika,  lecz  od  niego,  generalnie  rozwiązanie  takie  ma  podnieść  komfort  użytkowy,  ułatwiając
wyjmowanie  z  wnętrza  torby  rzeczy,  jednak  sam  mam  tutaj  mieszane  uczucia  odnośnie  tegoż  pomysłu,
spotykanego u coraz szerszej  liczby toreb,  różnych producentów. Na dnie torby umieszczono dwie solidne
stopki z tworzywa sztucznego, co jest zawsze miłym dodatkiem jako że pozwala bezpiecznie ja postawić na
zróżnicowanym  podłożu.  Całość  tworzy  przemyślaną  konstrukcję,  cechującą  się  eleganckim  i  nie
przeładowanym designem. 

Od lewej: torbę X41 City wyposażono w ulokowana na klapie głównej, wygodną rączkę transportową / klapa komory głównej, zgodnie z współczesnymi trendami
jest otwierana nie w naszym, lecz zewnętrznym kierunku.

Od lewej: klapa zapinana jest za pomocą dwukierunkowego zamka błyskawicznego / na dnie torby znajdziemy dwie solidne stopki z tworzywa sztucznego

Zastosowane tkaniny cechują się bardzo dużą odpornością mechaniczną, jest to nylon 1680D TXP, oraz dobrą
tolerancją  na  wodę,  acz  należy  pamiętać  że  torba  nie  jest  w  pełni  wodoodporna,  z  racji  choćby  braku
wodoodpornych zamków. Nieco szkoda że firma uparcie nie stosuje w swoich torbach chowanych pokrowców
przeciwdeszczowych, jak choćby firma Lowepro, z całą pewnością ten prosty zabieg, znacząco podniósłby ich
popularność i ogólną ocenę, nawet jeśli miałoby to spowodować nieznaczną podwyżkę toreb. Na plus trzeba
jednak zaliczyć to że użyto tak odpornych tkanin, oraz opisany już design. 
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Torba Camrock X41 City posiada trzy zapinane zamkami kieszenie, dużą przednią i również bardzo pojemne kieszenie boczne, 
całość wraz z patką chroniącą przednią kieszeń tworzy przemyślany projekt o ciekawym designie.

Wnętrze  torby  wyłożono  miękką,  nie  łapiącej  brudu,  sztuczną  tkaniną,  a  wszystkie  newralgiczne  szwy
zabezpieczono dodatkową listwą, co przede wszystkim chroni sprzęt, ale też ma swój udział w odporności na
deszcz (woda najszybciej wnika właśnie przez nieszczelne szwy). Niewątpliwą zaletą torby jest jej pojemna
komora  główna.  Posiada  ona  dwie  regulowane  przegródki  (za  pomocą  rzepów)  pozwalające  dowolnie
konfigurować  jej  powierzchnię.  W  modelu  X41  City  bez  większego  trudu  zmieścimy  lustrzankę  ze
standardowym obiektywem 18-55, plus drugi większy teleobiektyw jeśli wyjmiemy jedną z przegródek, lub
dwa mniejsze. Prócz tego z pewnością zdołamy schować w niej inne przydatne akcesoria jak lampa błyskowa,
czy ładowarka. Również boczne kieszenie są wyjątkowo pojemne, bez większych trudności zmieściłem w niej
dwa filtry w pudełkach, a w drugiej z nich pilot przewodowy, oraz zapasowe ogniwa, należy jeszcze pamiętać
że  pozostaje  nam  wciąż  do  dyspozycji  również  pojemna  kieszeń  przednia,  w  której  na  ściance  dodano
praktyczny organizer, ze szlufkami, oraz przegródkami na karty pamięci i filtry. Torba X41 City okazała się
więc bardzo pojemna, z pewnością pozwoli nam zabrać ze sobą większość niezbędnych akcesoriów. 

Komora główna torby X41 City została wyposażona w dwie przesuwne (za pomocą rzepów) przegródki, które można również w razie konieczności 
całkowicie wyjąć, według specyfikacji zmieśćmy w niej lustrzankę ze standardowym obiektywem 18-55, drugi większy teleobiektyw jeśli wyjmiemy jedną 

z przegródek, lub dwa mniejsze, oraz akcesoria. To jednak tylko komora główna, wciąż do dyspozycji mamy jeszcze trzy kieszenie, w torbie 
– zdjęcie po prawej na dole – z łatwością zmieściłem mój kompakt FujiFilm FinePix Hs20 EXR zbliżony wielkością 

do amatorskiej lustrzanki z standardowym obiektywem, oraz całą masę akcesoriów.
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Boczne kieszenie torby Camrock X41 City zapinane są zamkami, umożliwią nam spakowanie większości drobnych akcesoriów, jak filtry, pilot, czy ładowarka...

W zestawie z torbą otrzymujemy pasek naramienny, tu jednak chyba niestety już standardowo dla tej linii, jest
on dość wątpliwej jakości, oraz mało wygodny, z całą pewności daleko odstający od pasków toreb Lowepro,
czy nawet  CaseLogic.  Mamy więc skromną, wręcz symboliczną poduszkę na bark, oraz niebudzące zaufania
karabinki,  co prawda metalowe, acz nader filigranowe, co w połączeniu z potencjalnie dużą ilością bardzo
drogiego sprzętu jaki można zapakować to torby X41 City, wydaje się rażącym niedopatrzeniem. Stąd podobnie
jak w przypadku mniejszego brata – torby X38, zalecałbym wymianę paska naramiennego na inny. Skoro zaś
już narzekam, na minus zaliczyć należy również staranność wykończenie komory głównej i wnętrza kieszeni,
szwy zostały  niechlujnie  wykończone,  tu  i  ówdzie  zwisają  nitki,  lub  mamy  do  czynienia  z  krzywymi  i
podwójnymi ściegami, przy czym może to być wada wyłącznie testowanego przeze mnie egzemplarza (mam
taką przynajmniej nadzieję), warto jednak przyjrzeć się bliżej wykończeniu torby przed jej zakupem. 
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Powtarzającym się mankamentem, w tym i wcześniej omawianym modelu (X38 City) jest dołączany niskiej jakości pasek naramienny, dalece odstający
od modeli z wyższej półki. Pasek posiada niewygodną, wręcz tylko symboliczną i nie przesuwną poduszkę, oraz niskiej jakości karabinki... 

Reasumując jeśli poszukujemy torby o sporej pojemności, która umożliwi nam zabranie większej ilości sprzętu,
torby  o  przemyślanej  konstrukcji,  nie  krzykliwym  designie,  oraz  wykonanej  z  dobrej  jakości,  odpornych
mechanicznie materiałów, a równocześnie chcemy uniknąć wydatkowania nawet kilkuset złotych na modele
firm konkurencyjnych, torba Camrock X41 City, może być doskonałym kandydatem. Decydując się jednak na
ten  model,  trzeba  być  też  świadomym  jej  wad,  z  których  najważniejsze  to  brak  pokrowca,  niechlujnie
wykończenie wnętrza,  oraz filigranowe karabinki,  niewygodnego pasa naramiennego.  Pomimo jednak tych
przywar, torba w tej klasie cenowej, nadal pozostaje jedną z atrakcyjniejszych propozycji, warto rozważyć jej
zakup. 

Przednia kieszeń torby Camrock X41 City wyposażona została w praktyczny organizer

Do wad zaliczyć należy niskiej jakości wykończanie wnętrza torby, co rusz natrafiałem na podwójne przeszycia, oraz snujące się, źle zakończone szwy... może to
jednak dotyczyć tylko testowanego egzemplarza, warto jednak zwrócić uwagę na jej wykończanie przed zakupem... 
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Zalety:
• duża pojemność
• odporna mechanicznie tkanina poszycia 
• dobry stosunek jakość / cena
• wygodny uchwyt transportowy
• zapinane za zamki trzy zewnętrzne kieszenie
• ciekawy design
• komora główna z regulowanymi przegródkami

Wady:
• brak wodoodpornych zamków 
• brak pokrowca przeciwdeszczowego
• bardzo niskiej jakości, niewygodny pasek naramienny
• brak jakiejkolwiek ochrony przed wilgocią zamka komory głównej
• niechlujnie wykończanie wnętrza kieszeni 

Data i miejsce zakupu: 15.06.2015 / aukcje internetowe allegro
Cena w chwili zakupu: 49zł 

Przydatne linki: 
• Strona produktu - torba CAMROCK X41 City: http://camrock.pl/camrock-x41-city,54.html

• Strona firmowa CAMROCK: http://camrock.pl/strona-glowna,75.html 
 

opracowanie:
Sebastian Nikiel

zdjęcia za wyjątkiem innych modeli linii City:
Sebastian Nikiel

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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