
Nazwa: torba fotograficzna
Model: X38 City
Producent: Camrock
Rozmiary zewnętrzne: 31cm / 19cm / 
18cm (dł./szer./wys.)
Rozmiary wewnętrzne: 21cm / 11cm / 
13cm (dł./szer./wys.)
Kolor: czarny
Ilość komór / kieszeni: 1 główna 
komora / 5 kieszeni:

– komora główna z dwoma 
przesuwnymi przegródkami

– 2 boczne kieszenie na zamek
– duża kieszeń z przodu zapinana na klamry
– zewnętrzna kieszonka na zamek na klapie przedniej kieszeni
– kieszonka siatkowa wewnątrz komory głównej zamykana na zamek

Materiały: nylon 660D TXP / tworzywo sztuczne
Gwarancja: TAK / producenta / 24 miesiące
Waga: 60 dag
Wodoodporne zamki: NIE 
Pokrowiec: NIE 
Transport: pasek naramienny / uchwyt na komorze głównej
Średnia cena na dzień 24.03.2014: od 41,99zł do74zł (info: www.ceneo.pl)
Inne: stopki z tworzywa na spodzie torby, button z logiem producenta naszyty na przodzie torby

Przeznaczenie: 
Fotograficzna  torba  transportowa  o  średniej  pojemności,  mieszcząca  lustrzankę  ze  standardowym
obiektywem  (18-55mm),  dodatkowy  obiektyw  (do  105mm,  lub  większy  jeśli  wyjmiemy  jedną  z
przegródek komory głównej), lampę błyskową, ładowarkę, oraz inne drobne akcesoria fotograficzne. 

Charakterystyka:
Torba fotograficzna ze średniej półki cenowej, stosunkowo młodej, acz szybko zdobywającej popularność
wśród fotoamatorów, firmy CAMROCK model X38 City. Firma specjalizuje się w produkcji akcesoriów
fotograficznych jak: torby, plecaki, walizki, oraz statywy i monopody. Jej  cechą charakterystyczną jest
oferowanie produktów za małe pieniądze, które są kierowane przede wszystkim do amatorów i średnio
zaawansowanych użytkowników, szukających tanich alternatyw wobec bardzo drogich sprzętów bardziej
renomowanych firm. 

Cecha ta dotyczy również omawianej torby, charakteryzuje się ona niska ceną, w stosunku do oferowanej
pojemności i jakości wykonania. Model X38 City posiada zwartą, dość standardową dla takiej pojemności
budowę.  Wyposażono  ją  w  jedną  komorę  główną,  wewnątrz  której  natrafimy  na  przesuwne  dwie
przegródki.  Pozwala  nam  to  w  dowolny  sposób  komponować  objętość  poszczególnych  sekcji,
dostosowując je do aktualnych potrzeb (regulacja za pomocą rzepów). Wnętrze zostało pokryte śliską,
miękka tkaniną, komora główna została dodatkowo usztywniona a jej ścianki wyścielone miękka gąbką,
takie rozwiązanie dodatkowo zabezpiecza nasz sprzęt przed uderzeniami. Komora główna zamykana jest
niestety  zwykłym,  niezbyt  wysokiej  jakości  zamkiem.  Na  górze  klapy komory głównej  natrafimy na
wygodny i dobrze wykonany uchwyt transportowy. 

Po  bokach  torby  natrafimy  na  obszerne  kieszonki,  zamykane  na  zamki.  Również  tutaj  niestety
zastosowano  zwykłe  –  nie  wodoodporne  zamki.  Kolejną  z  kieszeni,  która  równocześnie  najbardziej
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wpływa na wygląd torby, czyniąc ja charakterystyczną, jest przednia kieszeń zapinana na... klamry. Jest to
rozwiązanie tyle rzadkie, co niepraktyczne, naraża bowiem zawartość kieszeni na zanieczyszczenia, oraz
wodę. Co gorsza klapa została tak wykonana że nawet po zamknięciu kieszeni po bokach widoczne są
duże luki przez które można swobodnie włożyć dwa palce, co oznacza że kieszeń ta w żaden sposób nie
chroni  sprzętu  w  niej  schowanego,  a  przecież  elektronika  nie  lubi  wody,  czy  pyłu...  rozwiązanie
zaskakujące, gdyż użycie nawet zwykłego zamka wyraźnie podniosłoby praktyczność torby. 

Kolejna  kieszonka  umieszczona  jest  na  klapie  omawianej  wyżej  kieszeni  (na  klamry),  jest  to  płaska
kieszeń na drobne akcesoria, zapinana na zamek. Ostatnia z kieszeni znajduje się po wewnętrznej stronie
klapy komory głównej.  Jest  to  kieszeń  siatkowa,  również  zapinana  na  zamek  przeznaczona  na  karty
pamięci. 

Całość zestawu dopełnia pasek naramienny, standardowo dopinany za pomocą karabinków, o regulowanej
długości za pomocą klamry. Pasek ten jest też jedną z przywar torby, jego jakość bowiem jest bardzo
niska... taśma nośna jest dość wątła, a poduszka naramienna wykonana z szorstkiej tkaniny sztucznej, co
gorsza  jej  grubość  jest  co  najwyżej...  symboliczna.  Pasek  dopinany  jest  za  pomocą  plastikowych
karabinków. Można tutaj mieć różne zdanie na temat takich karabinków, ja sam jednak nie mam zastrzeżeń
do takowych, zdarzało mi się że karabińczyki metalowe pękały, a plastykowe pomimo lat użytkownika nie
wykazywały  oznak  zużycia,  wszystko  oczywiście  zależy  od  jakości  tworzywa  z  którego  zostały  one
wykonane, tutaj jednak jedynym co może rozstrzygnąć wątpliwości jest praktyczne ich użytkowanie. 

Zarówno wizualnie, jak i pod względem praktyczności torba X38 City prezentuje się bardzo pozytywnie.
Do jej zalet należy zaliczyć pojemność, podczas prób jej wypełnienia, bez większych trudności zmieściłem
w niej: 

– aparat Fujifilm FinePix Hs20 EXR (wielkości typowej amatorskie j lustrzanki z obiektywem 24-
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105mm)
– ładowarkę do baterii AA+kabel
– tulipan (osłonę przeciwsłoneczną)
– trzy filtry kołowe 58mm
– baterie zapasowa (3 paluszki AA)
– kartę pamięci
– dyfuzor do lampy błyskowej 

Po zapakowaniu wszystkich tych rzeczy, wypełniłem tylko komorę główna, oraz jedną boczną kieszeń.
Nadal do dyspozycji miałem kieszeń przednią, jedną boczną, oraz dwie pozostałe. Największym natomiast
grzechem torby jest jest całkowita bezbronność na niekorzystne warunki pogodowe... co prawda poszycie
torby wykonane z   nylonu 660D TXP, co oznacza że jest  wodoodporne,  jednak brak wodoodpornych
zamków, prześwity w przedniej kieszeni, oraz brak pokrowca, powodują że nie nadaje się ona do użytku
podczas deszczu, czy śnieżycy. Szkoda... bo torba ta o ciekawym wyglądzie, dużej pojemności i niskiej
cenie, ma w sobie nie do końca wykorzystany potencjał. Gdyby producent dodał choćby wodoodporne
zamki, jej zakres możliwego wykorzystania znacznie by wzrósł, trudno bowiem liczyć na to że zawsze
trafimy  na  dobra  pogodę,  szczególnie  jeśli  fotografujemy  w  górach,  na  wielogodzinnych  szlakach,
prawdopodobieństwo  załapania  się  na  deszcz  wówczas  rośnie...  stąd  jest  ona  raczej  przeznaczona  do
transportu sprzętu w warunkach miejskich, oraz krótkich okazjonalnych wypadów w teren przy dobrej
pogodzie. Pomimo jednak tych przywar,  biorąc pod uwagę jej  plusy,  oraz niską cenę, torba warta jest
zakupu, należy jednak pamiętać o jej ograniczeniach użytkowych. 

Zalety:
• dobre wykończenie
• wodoodporna tkanina poszycia 
• niska cena
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• praktyczność
• wygodny uchwyt transportowy
• stosunkowo duża pojemność 
• duża liczba kieszeni
• ciekawy design
• regulowana objętość poszczególnych sekcji komory głównej

Wady:
• częściowo otwarta (zapinana tylko na klamry) kieszeń z przodu umożliwiająca dostanie się 

zanieczyszczeń i wody do wnętrza kieszeni
• brak wodoodpornych zamków 
• brak pokrowca przeciwdeszczowego
• bardzo niskiej jakości, niewygodny pasek naramienny

Data i miejsce zakupu: 19.03.2014 / na aukcjach allegro
Cena w chwili zakupu: 42zł 
Przydatne linki: 
Strona firmowa CAMROCK: http://camrock.pl/strona-glowna,75.html 
Strona produktu (torba CAMROCK X38 City): http://camrock.pl/camrock-x38-city,53.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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