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Kask Shoei GT-AIR Swayer
TC-2
Cena

2 499,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

11 11 139

Kod producenta

11 11 139

Opis produktu
Kask Shoei GT-Air to jeden z najczęściej wybieranych modeli z kolekcji marki. Zintegrowana blenda przeciwsłoneczna,
świetnie dopasowanie i komfort użytkowania sprawiają, że jest to tak popularny a zarazem komfortowy i bezpieczny kask
motocyklowy.
UWAGA !!! Zdjęcie poglądowe, w zestawie kask posiada jasny wizjer !!
SKORUPA AIM
Skorupa wykonana z pięciowarstwowego multikompozytu (włókien szklanych, organicznych oraz 3D) – idealne
połączenie elastyczności z odpornością materiału na uderzenia
3 rozmiary skorupy – komfortowe dopasowanie: 1) XS-M 2) L 3) XL-XXL
Zintegrowany w skorupie spojler zmienia kierunek przepływu powietrza, odciąża kark
Niewielka waga kasku (1450 g dla rozmiaru M)
Zaawansowana aerodynamika - wyraźnie mniejsze zmęczenie szyi po długiej jeździe
Spełnia normę ECE 22/05
SYSTEM WENTYLACJI
Ultrawydajna wentylacja kanałowa
Wloty powietrza w części czołowej z trzypoziomową przesłoną oraz w części szczękowej
Wykorzystanie efektu podciśnienia – efektywne usuwanie nieświeżego i gorącego powietrza z wnętrza kasku
Wyloty powietrza z tyłu
POWIĘKSZONY WIZJER CNS-1 I BLENDA QSV-1
Nowatorsko zaprojektowana zintegrowana blenda przeciwsłoneczna QSV-1 pozwoliła zachować jednakową grubość
EPS w całym kasku
Blenda zatrzymuje 99% promieniowania UV, jest łatwa w obsłudze i serwisowaniu
Powiększenie wkładki nieparującej Pinlock zapewnia szersze pole widzenia
Mikro-zapięcie ze stali nierdzewnej – łatwa obsługa, doskonałe dopasowanie
CAŁKOWICIE WYJMOWANE WNĘTRZE Z 3 RÓŻNYCH TYPÓW MATERIAŁU
E.Q.R.S. - system umożliwiający łatwe wyjęcie wkładek bocznych przez ratownika medycznego w celu bezpiecznego
zdjęcia kasku poszkodowanemu w wypadku
Wyjmowana wkładka centralna 3D, wkładki policzkowe i poszycie pasków – przystosowane do prania
Tkaniny o zróżnicowanej fakturze, miękkości oraz wytrzymałości
Innowacyjne zaślepki akustyczne – dodatkowa redukcja hałasu
Większa przestrzeń w obrębie uszu – miejsce na zestaw głośnomówiący
Przyjazny użytkownikom okularów korekcyjnych – dedykowane wgłębienie w poduszkach policzkowych
WYPEŁNIENIE EPS O ZRÓŻNICOWANEJ GĘSTOŚCI
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Zastosowano podwójne wypełnienie EPS z materiałów o różnej gęstości. Taka kombinacja daje niezwykle wydajną w tłumieniu
uderzenia materię, która zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa dla głowy przy zachowaniu najlepszego dopasowania i
wygody

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: XS , S , M , L , XL , XXL
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