Typ: futerał
Producent: Lifeventure
Model: Tech Case
Pojemność całkowita: brak danych
Budowa: zwarta / usztywniana
Ilość komór: jedna
Regulowana wielkość komory głównej: TAK

/ za

pomocą przegrody z rzepami
Kieszenie / organizer:

•
•

jedna po wewnętrznej stronie pokrywy zapinana na
zamek
pięciu sekcyjny organizer do kabli / drobnych
akcesoriów

Wymiary:

•
•

zewnętrzne – 170 x 130 x 70 mm (dł. / szer. / wys.)
wewnętrzne – 152 x 110 x 45 mm (dł. / szer. / wys.)

Materiały:

•

syntetyczne:
◦ odlewana z usztywnianej pianki EVA podstawa i pokrywa (Etylen / Octan Winylu)
◦ syntetyczna tkanina poszycia
◦ wyściółka z mikropolaru
◦ kieszeń z siateczki PVC (polichlorek winylu)
◦ przegroda z pianki EVA, oraz tkaniny syntetycznej
Zamknięcie: zamek błyskawiczny
Typ zamka: płaski / listwowy
Wodoodporność: NIE
Ochrona w razie upadku: NIE
Wyściółka komory głównej: mikropolar
Uszka dla paska transportowego: TAK
Pasek transportowy w zestawie: NIE
Kolor: czarny
Warianty kolorystyczne: NIE
Waga: 135g
Cena w sklepie online marki na dzień 15.07.2019:

•
•

promocyjna: 9,99 £ / około 51 zł*
regularna: 19,99 £ / około 102 zł*
Gwarancja: producenta / 36 miesięcy
Inne: wszystkie wewnętrzne szwy obszyte miękką taśmą, logo i nazwa marki nadrukowane na pokrywie
pudełka, płaski (listwowy) wewnętrzny zamek zamykający kieszeń, usztywniana pianką PVC regulowana
przegroda komory głównej
Do testów przekazała firma: Raven
* dla ceny funta brytyjskiego na poziomie 5,10 zł

Przeznaczenie:

Usztywniany futerał do transportu kamer sportowych, body bezlusterkowca, dodatkowych obiektywów, oraz
drobnych akcesoriów fotograficznych.
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Tytułem wstępu:

Rzeczy które zabieramy ze sobą w góry, wypad za miasto czy podróż, to nie tylko odzież, plecak czy akcesoria
takie jaki kijki, termos czy czołówka. To również wszelkiego rodzaju mniejsze i większe torby, oraz futerały
dbające o bezpieczeństwo naszego drogocennego sprzętu elektronicznego jak aparat fotograficzny, obiektywy,
czy kamery. Takiemu właśnie futerałowi, marki Lifeventure model Tech Case, otrzymanemu do testów dzięki
uprzejmości firmy RAVEN przyjrzymy się bliżej w tej recenzji.

Wydawać był się mogło o czym tu właściwie pisać? Większy, czy mniejszy, w takim czy innym kolorze, z
zamkiem lub na rzep i tyle… a jednak jak w przypadku każdej rzeczy i te drobne akcesoria podlegają tym
samym prawom – może wykonać je dobrze lub źle. Zważywszy na potencjalne przeznaczenie, na transport
drogiego przecież sprzętu jakość takiego futerału, to jaką zapewni on ochronę zawartości, ma tu
pierwszorzędne znacznie. Jak więc wypadł rzeczowy futerał marki Lifeventure model Tech Case? Odpowiedź
jak zawsze w tekście recenzji – zapraszam do lektury.
Lifesystems kilka słów o marce...

Zwyczajowo recenzję zaczynam od kilku słów przybliżających samą markę, część ta jest powtórzeniem z
wcześniej recenzowanych akcesoriów marki Lifeventure, w związku z czym jeśli już mieliście okazję z nimi się
zapoznać możecie przejść dalej. Marka powstała ponad 20 lat temu w Wielkiej Brytanii. Utworzona przez
Marka Cobhama, który podróżując po świecie poszukiwał trwałych, lekkich i możliwie uniwersalnych
gadżetów outdoorowych. Zainspirowany brakiem dostępności takich które ucieleśniałyby te cechy,

Z tych skromnych początków, z pasji, zrodziła się marka Lifeventure.
Początkowo Mark skupił się na wprowadzeniu do sprzedaży szerokiej gamy wytrzymałych, lekkich portfeli
podróżnych, zaprojektowanych tak, aby pasowały do wielu walut, oraz dokumentów.
postanowił sam je zaprojektować.

Sprzęt marki Lifeventure miałem już przyjemność recenzować kilkukrotnie, wśród recenzowanych rzeczy był między innymi bardzo dobrej jakości ręcznik szybkoschnący SoftFibre Advance
Trek Towel (<<recenzja>>)

Obecnie marka Lifeventure znacząco rozbudowała swoją ofertę, adresowaną do pasjonatów podróży,

W jej asortymencie
znajdziemy między innymi saszetki, torby, ręczniki szybkoschnące, śpiwory, systemy zabezpieczeń bagażu,
naczynia termiczne jak kubki i termosy, w tym obiadowe, talerze i sztućce kempingowe, oraz bidony na napoje.
poszukujących sprzętu na którym mogą polegać w każdych warunkach pogodowych.

Lifeventure nieustannie się rozwija, kładąc nacisk na ekspansję na rynkach międzynarodowych. Obecnie oferta
marki dostępna jest w 40 krajach świata. Od 2002 roku stała się również patronem licznych ekspedycji, podczas
których produkty Lifeventure są szczegółowo testowane. Marka przywiązuje dużą wagę do wykorzystywanie w
swych projektach wysokiej jakości materiałów, starając się by projektowane przez nią produktu cechowała
wysoka funkcjonalność. Filozofię marki Lifeventure można zawrzeć w słowach: „Podróżować to uczyć się i
rozwijać, doświadczać różnych kultur, poznawać nowych ludzi by uwolnić ducha. Odkryj swoją przygodę.
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Lifeventure jest z Tobą na każdym kroku.”

i one chyba najlepiej określają segment rynku do którego

adresowane są produkty marki.
wykorzystane źródła:
www.lifeventure.com
www.polarsport.pl
www.e-horyzont.pl

Wczesną wiosną, wciąż jeszcze w zimowych warunkach miałem okazję przetestować termos marki Lifeventure model TiV Vacuum Flasks 1000ml (<<recenzja>>)

Wygląd zewnętrzny – budowa i materiały...
Gdy dotarł do mnie futerał marki Lifeventure model Tech Case pierwszą rzeczą jaka zwróciła moją uwagę

Futerał składa się z dwóch części, dolnej komory i
górnej pokrywy. Ta ostatnia ma kształt spłaszczonego od góry ostrosłupa, dolna część zbliżona jest bardziej do
prostopadłościanu, o lekko podciętych bokach. Wszystkie krawędzie zostały zaokrąglone. Obie połowy
wykonano z formowanego pod ciśnieniem tworzywa sztucznego EVA (Etylen / Octan Winylu). Tu ważna
uwaga użytkowa, tworzywo takie charakteryzuje się względnie dużą sprężystością, futerał nie jest sztywną
bryłą, daje się zauważyć ugięcie ścianek podczas ich naciskania. Warto o tym pamiętać pakując sprzęt, aby
było staranne wykonanie z dobrej jakości materiałów.

nie trafił on na dno plecaka.

Pierwszą rzeczą jaka zwróca uwagę w futerale marki Lifeventure model Tech Case jest staranne wykonanie z dobrej jakości materiałów.

Połówki futerału Lifeventure Tech Case łączy znajdujący się na tylnej krawędzi materiałowy zawias.
Wykonany z dwóch typów tkaniny, wewnątrz miękkiego ortalionu z siateczką Rip-Stop, od zewnątrz
syntetycznej tkaniny – takiej samej jak poszycie zewnętrzne górnej części futerału. Futerał zapinany jest za
pomocą dobrej jakości spiralnego zamka błyskawicznego z tworzywa sztucznego. Biegnie on dookolnie wzdłuż
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krawędzi przedniej i bocznych, sięgając na 3,5 cm na tylną krawędź, gdzie jego brzegi wszyte zostały w
opisany wcześniej zawias. Warto tu dodać że ten ostatni element wykorzystano jeszcze do wszycia po stronie
zewnętrznej dwóch niewielkich uszek z taśmy dla paska nośnego. Niestety nie znajdziemy do w zestawie z
futerałem…

Futerał składa się z dwóch części, dolnej komory i górnej pokrywy. Ta ostatnia ma kształt spłaszczonego od góry ostrosłupa, dolna część zbliżona jest bardziej do prostopadłościanu, o
lekko podciętych bokach.

Futerał Lifeventure Tech Case zapinany jest dobrej jakości zamkiem błyskawicznym. Biegnie on dookolnie wzdłuż krawędzi przedniej i bocznych, sięgając na 3,5 cm na tylną krawędź, gdzie
jego brzegi wszyte zostały w łączący obie połowy futerału zawias.

Poszycie zewnętrzne obu części futerału Lifeventure Tech Case wykonano z tkaniny syntetycznej o gęstym
splocie włókien przypominającą fakturą i cechami fizycznymi cordurę, w tym dużą odpornością na ściernie i

Różnica dotyczy tylko typu wykończenia powierzchni i koloru, dolna czarna,
lekko błyszcząca, górna matowa wpadająca w głęboki szary. Jednym widocznym akcentem designerskim po
stronie zewnętrznej jest umieszczone centralnie na górnej pokrywie logo i nazwa marki Lifeventure, wykonane
z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym mat. Innym akcentem jest błękitny sznureczek z czarną osłonką na
główce zamka. Globalnie całość prezentuje się elegancko, mocno nawiązując do wyglądu i jakości futerałów
inne uszkodzenia mechaniczne.

znanych marek produkujących torby i futerały fotograficzne i dla kamer.
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Poszycie zewnętrzne obu części futerału Lifeventure Tech Case wykonano z tkaniny syntetycznej o gęstym splocie włókien przypominającą fakturą i cechami fizycznymi cordurę. Jednym
widocznym akcentem designerskim jest umieszczone centralnie na górnej pokrywie logo i nazwa marki Lifeventure, wykonane z tworzywa sztucznego.

Zaglądamy do wnętrza futerału...

Pora wreszcie zajrzeć do wnętrza futerału Lifeventure Tech Case, to wszak tam przenoszony będzie nasz
drogocenny sprzęt, to od jakości wyściółki komory zależy jego bezpieczeństwo podczas transportu. Trzeba
przyznać że pierwsze pozytywne wrażenie, po ocenie zewnętrznej budowy futerału, po jego otwarciu wyłącznie
się utrwala. Podobnie jak w tym pierwszym przypadku i tu rzeczą zwracają natychmiast uwagę jest bardzo
wysoka jakość wykonania. Brak tu jakichkolwiek niedoróbek, czy źle wykończonych ściegów.

Podobnie jak w przypadku oględzin budowy zewnętrznej, tak i wnętrze futerału Lifeventure Tech Case cechuje wysoka jakość i staranność wykonania.

Wnętrze dolnej – głównej części, komory transportowej wyściela w całości miękki mikropolar ,

oczywiście w
kolorze czarnym. Jest on starannie wyprofilowany i rozpięty na ściankach komory, brzegi zostały obszyte
miękką taśmą zakrywającą zarówno rant dolnej części komory, jak i miejsce wszycia zamka błyskawicznego.
Podobnie wykończono brzeg pokrywy futerału. Wymiary wewnętrzne dolnej części komory wynoszą 15,2 x 11
x 4,5 cm. Przyglądając się wyściółce pora wspomnieć o pewnym mankamencie, otóż pomiędzy ścianką a

Nie jest to
odosobniony przypadek, zdarzają się i takie modele na rynku, jednak jego obecność z pewnością wpłynęłaby
pozytywnie na ochronę przenoszonego sprzętu.
wyściółką z mikropolaru nie znajdziemy żadnej dodatkowej warstwy amortyzującej uderzenia.

Tym bardziej razi to nieco w kontekście obecnej w komorze przekładki umożliwiającej zmianę organizacji jej
powierzchni. Została ona bowiem wykonana z dwóch warstw takiej właśnie sprężystej pianki, pomiędzy
którymi dodano twardszą przekładkę z tworzywa. Łącznie cała struktura przekładki ma grubość grubości 1,5
cm, obszyto ją niebieskim materiałem syntetycznym z siateczką Rip-Stop . Klasycznie jej przedłużane brzegi
zszyto razem tworząc patki o szerokości 2,3 cm do których doszyto rzepy umożliwiające jej doczepianie do
ścianek komory.
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zdjęcia od lewej: Wnętrze dolnej części komory transportowej wyściela w całości miękki mikropolar. / Futerał wyposażono w bardzo praktyczną ruchomą przekładkę pozwalającą na
swobodną organizację wnętrza.

Dolną część futerału Lifeventure Tech Case z górną spaja jak już wiemy zawias z tkaniny poszycia tej ostatniej
po stronie zewnętrznej, oraz wstawki z niebieskiego syntetycznego materiału z siateczką Rip-Stop – tej samej z
której wykonano poszycie przekładki organizera. Pokrywa, tudzież górna część futerału, została od wewnątrz
w całości zamknięta tworząc dużą pojemną kieszeń, zapinaną płaskim, listwowym spiralnym zamkiem
błyskawicznym.

Szczytowa głębokość kieszeni wynosi około 2,2 cm, minimalna przy brzegach około 0,5 cm
jest to konsekwencja zewnętrznego kształtu futerału.
Przegrodę kieszeni wykonano z dwóch typów materiałów, górną – krótszą, tuż powyżej zamka błyskawicznego
z takiej samej tkaniny jak poszycie zewnętrzne tej części futerału, dolną poniżej zamka z syntetycznej
półprzeźroczystej membrany z PVC (polichlorek winylu) zespoloną po wewnętrznej stronie ze strukturą
siateczki, zapewne poprawiającej jej wytrzymałość na uszkodzenia. W osi tej membrany naszyto szeroką na 1,5
cm czarną gumę, przedzieloną szwami w kolorze niebieskim na pięć odrębnych sekcji. W ten sposób
otrzymujemy do dyspozycji pięć szlufek umożliwiających łatwe schowanie kabli, lub kart pamięci. Pod listwą
zamka błyskawicznego dodano logo i nazwę marki Lifeventure.

Pokrywa, tudzież górna część futerału, została od wewnątrz w całości zamknięta tworząc dużą pojemną kieszeń, zapinaną płaskim, listwowym spiralnym zamkiem błyskawicznym. Na jej
powierzchni naszyto również szeroką na 1,5 cm gumę przedzieloną szwami w kolorze niebieskim na pięć odrębnych szlufek.

Obecność kieszeni w pokrowcu, pomimo że zmniejsza ogólną objętość wnętrza komory transportowej, z
pewnością walnie przekłada się na jego większą uniwersalność, umożliwiając schowanie w jego wnętrzu
wielu dodatkowych akcesoriów, jak kable, karty pamięci, czy akumulatory. Na duży plus modelu Tech Case
należy również poczytać obecność regulowanej przekładki, oraz ogólną wysoką jakość wykończenie.

Jedynym mankamentem do jakiego miałbym uwagi to brak dodatkowej warstwy amortyzującej pomiędzy
ścianką, a wyściółką, przy czym nie jest to obowiązkowy w takich futerałach imperatyw.
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Przegrodę kieszeni wykonano z dwóch typów materiałów, górną – krótszą, tuż powyżej zamka błyskawicznego z takiej samej tkaniny jak poszycie zewnętrzne tej części futerału, dolną
poniżej zamka z syntetycznej półprzeźroczystej membrany z PVC (polichlorek winylu) zespoloną po wewnętrznej stronie ze strukturą siateczki poprawiającej jej wytrzymałość na
uszkodzenia.

Lifeventure Tech Case – pojemność i podsumowanie…

Futerał zaprojektowano z myślą o zróżnicowanych typach zadań, tak by umożliwiał transport body aparatu
systemowego, tudzież bezlusterkowca, obiektywów, akcesoriów fotograficznych, oraz kamer sportowych.
Biorąc pod uwagę fizyczną pojemność pokrowca Tech Case myślę że jest on szczególnie predysponowany do
przenoszenia tych ostatnich. Sam jednak nie posiadając takowej kamerki, ale pracując na apartach
systemowych, posiłkowałem się właśnie nimi i akcesoriami do nich podczas oceny pojemności futerału.
Z dużą łatwością udało mi się w dolnej komorze transportowej schować dwa obiektywy systemu FUJI X,
tudzież model Fujifilm Fujinon XF 18-55 mm f/2.8-4 OIS (<<recenzja>>), oraz Fujifilm Fujinon XC 16-50 mm f/3.55.6 OIS (<<recenzja>>),

ba okazało się że jest jeszcze miejsce umożliwiające ulokowanie ponad nimi dwóch
akumulatorów NP-W126S. Dzięki temu kieszeń nadal pozostała wolna, co pozwoliło schować w jej wnętrzu
kable komunikacyjne, kolejne dwa akumulatorki, oraz wykorzystując zewnętrznej organizery dwie karty
pamięci.

Z dużą łatwością udało mi się w dolnej komorze transportowej schować dwa obiektywy systemu FUJI X, tudzież model Fujinon XF 18-55 mm f/2.8-4 OIS ( <<recenzja>>), oraz Fujinon XC 1650 mm f/3.5-5.6 OIS (<<recenzja>>), plus dodatkowo dwa akumulatorki, kable komunikacyjne i karty pamięci...

Gorzej natomiast wypada możliwość transportu samych body aparatów. Tu wydaje się nieco że nieco zbyt
ogólnie marka opisuje taką możliwość, gdyż i owszem jest to możliwe lecz wyłącznie w przypadku małych

Futerał pomieścił body FUJIFILM X-M1 (<<recenzja>>) z zamontowanym dodatkowym
gripem, a nawet pozostało nieco luzu na pasek i dwa akumulatorki NP-W126S, jednak już body FUJIFILM X-T20
(<<recenzja>>) nie miało szans w nim się schować. Pozwala to określić grupę możliwych do transportu body, z
bezlusterkowców.
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pewnością bez trudu wejdą do niego wszystkie aparaty o gabarytach SONY Alpha a6000, niewielkiego
aparatu kompaktowego, czy wspomnianego FUJIFILM X-M1.

Objętość komory transportowej futerału Lifeventure Tech Case jest zdolna do zmieszczenia body niewielkiego apartu systemowego jak powyżej FUJIFILM X-M1 (<<recenzja>>), jednak już
body wielkości FUJIFILM X-T20 przekracza jego pojemność, jeśli planujemy wykorzystać futerał do transportu apartu warto przed zakupem sprawdzić jego rozmiary.

Dzięki obecnej w komorze przesuwnej przekładce możemy z łatwością dopasować powierzchnie transportową
do naszych aktualnych potrzeb, możliwych tu jest wiele różnych kombinacji, włącznie z całkowitym jej
wyjęcie jak miało to miejsce w przypadku transportu body aparatu. W innym wariancie udało mi się również
bez większego oporu schować w futerale zewnętrzną lampę błyskową Quadralite Stroboss 36 F (<<recenzja>>),
obiektyw Fujifilm Fujinon XC 16-50 mm f/3.5-5.6 OIS, oraz dwa akumulatorki NP-W126S, plus kable i karty
pamięci w górnej kieszeni. Jeszcze w innym wariancie wspomniany obiektyw, plus drugi stałoogniskowy
7artisans 25mm f/1.8 dla FUJI X (<<recenzja>>), pierścienie pośrednie do fotografii makro MeiKe MK-C-AF3B
(<<recenzja>>), oraz akumulatorek NP-W126S.

W innym wariancie udało się również schować w futerale Lifeventure Tech Case zewnętrzną lampę błyskową Quadralite Stroboss 36 F (<<recenzja>>), obiektyw Fujinon XC 16-50 mm f/3.55.6 OIS, dwa akumulatorki NP-W126S, kable i karty pamięci w górnej kieszeni. Jeszcze w innym wspomniany obiektyw, plus drugi stałoogniskowy 7artisans 25mm f/1.8 dla FUJI X
(<<recenzja>>), pierścienie pośrednie do fotografii makro MeiKe MK-C-AF3B (<<recenzja>>), oraz akumulatorek NP-W126S...

Jak widzimy pomimo wydawałoby się dość niewielkich rozmiarów futerał okazuje się być bardzo pojemny,
względnie duża wysokość umożliwia schowanie w jego wnętrzu szeregu akcesoriów, jak dodatkowe
obiektywy, czy nawet zapasowe body, plus drobne akcesoria. Dodając do tego staranne wykonanie z bardzo
dobrych o wysokiej odporności mechanicznej materiałów, ogólnie wysoką estetykę, oraz dobrą ochronę
przenoszonego sprzętu otrzymujemy bardzo udany produkt.

Model Tech Case nie jest oczywiście całkowicie wolny od wady, pewne rzeczy można było wykonać lepiej, jak
choćby dodanie pomiędzy ścianką a wyściółką komory transportowej dodatkowej pianki, globalnie jednak w
korelacji z ceną, szczególnie tą promocyjną wynoszącą około 51 zł, mamy do czynienia z bardzo udanym
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produktem. Podsumowując jeśli tylko poszukujecie kompaktowego, trwałego i skutecznie chroniącego sprzęt
podczas transportu futerału, z pewnością warto rozważyć zakup modelu Tech Case marki Lifeventure Tech
Case.

Zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

staranne wykonanie z dobrych materiałów
przemyślana konstrukcja
względnie duża sztywność i dobra odporność na ściskanie
wewnętrzna zapinana na zamek kieszeń
pięć dodatkowych szlufek umożliwiających wygodny transport kabli, lub kart pamięci
względnie duża pojemność
ruchoma przekładka w komorze transportowej
wyściółka z miękkiego mikropolaru zabezpieczająca sprzęt przed porysowaniem
dobra relacja ceny do jakości

Wady:
•

brak dodatkowej wyściółki pomiędzy ścianką, a wyściółką komory transportowej chroniącej sprzęt przed uderzeniami

Uwagi:
•

brak paska nośnego, pomimo obecności uszek do jego mocowania

Przydatne linki:
•
•

strona marki Lifesystems: www.lifesystems.co.uk
strona produktu – futerał Lifeventure Tech Case: www.lifeventure.com/products/accessories/tech-case

Powiązane opracowania w dziale SPRZĘT:
•
•
•

plecak fotograficzny marki Lowepro model Photo Sport 200 AW
torba fotograficzna marki ISY model IPB 4000
torba fotograficzna marki Lowepro model NOVA AW170

do testów dostarczyła firma:

www.ravenco.eu
autor serdecznie dziękuję za udostępnienie do testów
futerału marki Lifeventure model Tech Case

strona marki:

www.lifeventure.com

tekst, opracowanie i zdjęcia:
Sebastian Nikiel
15.07.2019

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com
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