
 
WAWA BIKE sklep i serwis rowerowy

ul. Poborzańska 37, 03-368 Warszawa
575 985 100

  

Kask UVEX Air Wing cobalt-white
 

Cena: 249,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Producent Uvex

Opis produktu
 

Kask UVEX Air Wing cobalt-white

Lekki kask Uvex odpowiedni dla starszych dzieci i nastolatków

Kask odznacza się oryginalnym, sportowym wyglądem, oraz stabilną konstrukcją. Właściwe dopasowanie oraz doskonała wentylacja
zapewniają przyjemne użytkowanie. Kask ten jest idealny zarówno dla starszych dzieci jak i dla nastolatków. Ponadto w użyta w kasku
technologia Inmould tworzy ekstremalnie bezpieczną i stabilną konstrukcje kasku, wraz z doskonałą wentylacją. System Monomatic,
ułatwia regulację paska podbródka. Natomiast system FAS, pozwala na proste dopasowanie długości pasków do własnych potrzeb.
Dzięki temu kask leży mocno na głowie, nie mając możliwości ześlizgnięcia się, nawet podczas gwałtownego uderzenia. Kask posiada
aż 24 kanały wentylacyjne oraz przystosowany jest do lampek marki Uvex. Ponadto, zaletą kasku jest duży wybór zestawień
kolorystycznych, dzięki którym każdy znajdzie dla siebie model w odpowiednim kolorze. Air wing dostępny aż w siedmiu wersjach
kolorystycznych!

Zalety kasku Air wing:

Technologia Inmould, tworząca ekstremalnie bezpieczną i stabilną konstrukcje kasku, wraz z doskonałą wentylacją
Spełniający normy EN 1078 / TÜV GS / CE / CPSC
System IAS 3.0 gwarantuje perfekcyjne dopasowanie
System Monomatic- to zamek blokujący, który pozwala na wielostopniową regulację paska podbródka za pomocą jednej ręki
System FAS, pozwalający na proste dopasowanie długości pasków do własnych potrzeb. Dzięki temu kask leży mocno na
głowie, nie mając możliwości ześlizgnięcia się, nawet podczas gwałtownego uderzenia
Aż 24 kanały wentylacyjne
Siatka chroniąca przed owadami
Wyjmowana wyściółka typu Basic
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Przystosowany do lampki plug- in LED + triangle LED

 

Parametry

Rozmiar 52-57, 56-60
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