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Kask Uvex Boss Race white
 

Cena: 349,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Producent Uvex

Opis produktu
 

Kask Uvex Boss Race white

Kask Boss Race zapewnia doskonałe dopasowanie, dzięki systemowi 3D IAS 2.0 oraz komfort użytkowania, dzięki zastosowanym
technologiom m.in. Double inmould. Technologia double inmould, zapewniająca maksymalnie bezpieczną i stabilną konstrukcję kasku,
wraz z doskonałą wentylacją. Dodatkowy Makrolon (rodzaj poliwęglanu) pokrywa dolną część kasku, zapewniając przy tym jeszcze
większość stabilność oraz zwiększając żywotność kasku. Kask ten idealnie sprawdza się w warunkach szosowych. Jego dodatkowym
atutem jest również oryginalna kolorystyka, dzięki której użytkownik tego kasku zapewne wyróżni się w tłumie. Model ten zdobył kilka
nagród oraz wyróżnień w testach. Kask dostępny aż w sześciu wersjach kolorystycznych.
Wśród zalet kasku Boss race należy wymienić:
Technologia double inmould, zapewniająca maksymalnie bezpieczną i stabilną konstrukcję kasku, wraz z doskonałą wentylacją.
Dodatkowy Makrolon (rodzaj poliwęglanu) pokrywa dolną część kasku, zapewniając przy tym jeszcze większość stabilność oraz
zwiększając żywotność kasku

Spełniający normy: EN 1078 / TÜV GS / CE

Dwa rozmiary skorupy

System Monomatic-to zamek blokujący, który pozwala na wielostopniową regulację paska podbródka za pomocą jednej ręki

19 kanałów wentylacyjnych

Siatka chroniąca przed owadami

Waga od 215 g
Wyjmowana wyściółka typu X-fit - wysokiej jakości materiał wkładek poprawia wentylację. Wyściółka wyjmowana, nadająca się do
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prania
Technologia 3D IAS 2.0 ,która pozwala na optymalną regulację, tak aby kask spełniał swoje podstawowe funkcje, poprzez idealnie
dopasowanie zarówno w obwodzie, jak i głębokości osadzenia na głowie

Opcjonalnie daszek Xb300
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.
 

Parametry

Rozmiar 52-56, 55-60
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