
Nazwa: torba fotograficzna
Model:  NOVA AW170
Producent: Lowepro
Wymiary: 

• Rozmiar - wewnętrzny: 21,5 x 11,5 x 20,5 cm 
• Rozmiar - zewnętrzny: 24,2 x 18 x 24,5 cm 

Waga: 0,58 kg
Materiały: nylon i poliester 840D / Nylon i 600D
Polyester
Gwarancja: TAK / dożywotnia
Wodoodporność: TAK / zintegrowany z torbą
pokrowiec
Ilość komór: 1 główna o dowolnej konfiguracji
(ruchoma wkładka)
Ilość kieszeni: 8 w tym dwie siatkowe z boku, cztery zamykane (na klepie, z tyłu, z przodu, oraz 
wewnątrz) na zamek, oraz dwie małe na karty pamięci zapinane na rzep (wewnętrzne)
Możliwość noszenia na pasku: TAK
Pojemność: 

• jedna lustrzanka cyfrowa z dołączonym obiektywem 18-55mm lub 17-85mm
• jeden do dwóch dodatkowych obiektywów / maksymalnie 70-300mm
• 2 karty pamięci
• lampa błyskowa
• zapasowy komplet baterii

Inne: 
• system All Weather Cover™ - pokrowiec do ochrony przed piaskiem, kurzem, słońcem, deszczem, 

śniegiem, składany i chowany w zewnętrznej kieszeni torby
• OverLap™ - podwójny wzmocniony suwak dookoła torby
• Non-Slip - ergonomiczny pasek naramienny z systemem, przeciwdziałającym ześlizgiwaniu się z 

ramienia

Przeznaczenie: 
Pojemna, odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych torba fotograficzna.

Charakterystyka:
Torba fotograficzna renomowanego producenta Lowepro, zajmującego się produkcją plecaków, etui i toreb
dla aparatów, oraz osprzętu fotograficznego. Charakterystyczną jej cechą jest wysoka jakość wykonania, z
dbałością o wszystkie detale wykończenia, oraz wyjątkowo przemyślana konstrukcja. Jakość tą potwierdza
okres gwarancji na torbę – jest to gwarancja wieczysta, producent gwarantuję iż jego produkt jest wolny od
wad,  a  w  przypadku  zauważenia  takowych,  bądź  ich  powstania  podczas  użytkowania,  zostanie  ona
wymieniona bezpłatnie na nową torbę. 

Model należy do nowej linii toreb, noszącej wspólną nazwę NOVA. W rodzinie tej można znaleźć kilka
różnych typów toreb o zróżnicowanej wielkości, dopasowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Linia  NOVA została  zaprojektowana  z  myślą  o  zaawansowanych  fotoamatorach,  nie  wymagających
ekstremalnie dużej powierzchni dla sprzętu, z naciskiem na mobilność, trwałość, oraz ochronę sprzętu
fotograficznego. 

Opisywana  torba  to  model  NOVA AW170,  o  dość  dużej  pojemności,  przeznaczona  do  przenoszenia
jednego aparatu typu lustrzanka, wraz z założonym obiektywem (18-55mm do 17-85mm), oraz do dwóch
sztuk dodatkowych obiektywów (w zależności od ich wielkości / maksymalnie 70-300mm), dwóch kart
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pamięci, zewnętrznej lampy błyskowej, oraz kompletu filtrów i zapasowych baterii.  

Cechą unikatową torby, która moim zdaniem najbardziej wyróżnia ją na tle innych podobnych modeli, jest
opatentowany  pokrowiec  All  Weather  Cover™,  który  jest  na  stałe  zintegrowany  z  torbą.  Złożony
schowany jest w dodatkowej zewnętrznej kieszeni, z przodu torby, zapinanej na rzepy. Pokrowiec można
wyjąć i rozłożyć jedną ręką.  Ma on jak cała torba bardzo przemyślaną konstrukcję, po jego założeniu
chroni torbę przed oddziaływaniem deszczu, śniegu, ale też kurzu i wyjątkowo ostrym słońcem, co jednak
najważniejsze jest on tak zaprojektowany iż umożliwia bezproblemowe korzystanie z komory głównej, bez
konieczności jego zdejmowania. Z przodu w pokrowcu wykonano dodatkowy otwór, przez który przekłada
się  paski  klamry głównej  komory,  dzięki  czemu  jej  otwarcie  z  założonym pokrowcem nie  nastręcza
żadnych trudności. 

Model wyposażono w wiele dodatkowych kieszeni,  standardowo dla tego typu toreb,  wnętrze głównej
komory zostało wyłożone na ściankach rzepem, oraz wyposażone w regulowaną wkładkę, dzięki której
można dowolnie kształtować poszczególne sekcje komory, bądź wyjąć ją całkowicie (jest to przydatne jeśli
zamierzamy  przenosić  w  niej  np.  kamerę).  Komora  główna  zamykana  jest  na  podwójny  zamek,  o
wzmocnionej  konstrukcji,  znów  opatentowany  system  firmy  Lowepro  OverLap™,  który  dodatkowo
schowany jest pod szerokim kołnierzem, a całość zamykana klamrą. Po bokach torby znajdziemy dwie
obszerne kieszonki na podręczne akcesoria, wykonane z siatki i elastycznej gumy. Z przodu natrafimy na
kolejną dość obszerną kieszeń, zamykaną na zamek. Wewnątrz niej  ułatwiające organizacje przegródki
wykonane z siatki, oraz znajdująca się za nimi kolejna kieszonka. Poniżej opisanej kieszeni, na spodzie
torby natrafiamy na otwór zamykany rzepami kieszeni z pokrowcem.  Z tyłu znajdziemy kolejną, również
zamykaną na zamek kieszeń. Pod klapą komory głównej, po stronie wewnętrznej natrafiamy na sprytny
zespół  kieszonek,  dwie  niewielkie,  zamykane na rzep,  przeznaczone na  zapasowe karty pamięci,  oraz
większą za nimi zapinaną na zamek. 

Z tyłu torby natrafimy na zintegrowane z kieszenią, szlufki umożliwiające troczenie torby do paska, choć
biorąc  pod  uwagę  jej  rozmiary  może  to  nie  być  zbyt  komfortowe  rozwiązanie.  Powyżej  zauważmy
dodatkowe oczka,  umożliwiające troczenie do plecaka,  bądź bagażu podręcznego. Standardowo model
został również wyposażony w rączkę na klapie głównej. Do torby dołączany jest pasek na ramienny, o
regulowanej długości, wykonany równie starannie jak sama torba. Część naramienna została wykonana ze
sprężystej  gąbki,  uformowanej  w  taki  sposób  aby  uniemożliwiać  przesuwanie  się  paska,  dodatkowo
wewnętrzna część wyłożona została specjalną tkaniną (system Non-Slip) przeciwdziałającą zsuwaniu się z
ramienia. Pas przyozdobiono gustownym, wyszywanym logo firmy Lowepro. 

Torba wraz z pasem naramiennym tworzy wyjątkowo udaną konstrukcję, zapewniającą ochronę sprzętu
fotograficznego  na  najwyższym poziomie,  z  bonusem od producenta  w postaci  wieczystej  gwarancji.
Pomimo iż torba Lowepro NOVA AW170, w tej klasie pojemności jest nieznacznie droższa od produktów
innych firm, są to pieniądze które z całą pewnością warto wydać, gdyż inwestycja taka zwraca się nam w
długości  czasu  użytkowania,  komfortu,  wszechstronności,  oraz  bezpieczeństwa  naszego  drogocennego
sprzętu.  

Zalety:
• pokrowiec All Weather Cover™ / chroniący przed deszczem, śniegiem, kurzem, słońcem
• wieczysta gwarancja producenta
• przemyślana i praktyczna konstrukcja
• duża ilość ułatwiających organizację kieszonek
• wysoka jakość wykonania
• wysokiej jakości materiały o dużej odporności mechanicznej
• OverLap™ - podwójny wzmocniony suwak dookoła torby
• możliwość troczenia, oraz noszenia na pasku
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• duża pojemność komory głównej
• stosunkowo duża wysokość torby umożliwiająca schowanie obiektywu do 300mm ogniskowej

Wady:
• nie stwierdzono

Data zakupu: 21.09.2012. / rzeczową torbę otrzymałem jako nagrodę w konkursie fotograficznym 
„Beskidy w kadrze zatrzymane”

Cena w chwili zakupu: ---
Średnia cena na dzień 30.07.2017:  198 – 280zł (info: www.ceneo.pl)

Przydatne linki:
• Strona producenta Lowepro / torba Nova AW170: http://products.lowepro.com/product/Nova-170-

AW,2104,20.htm 

• Strona producenta Lowepro / anglojęzyczna: www.lowepro.com 
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https://www.ceneo.pl/1621777
http://www.lowepro.com/
http://products.lowepro.com/product/Nova-170-AW,2104,20.htm
http://products.lowepro.com/product/Nova-170-AW,2104,20.htm
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Sebastian Nikiel

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