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Kask triathlonowy Lazer Tardiz unisex czasowy
rozmiar 52-58cm

Obejrzyj na stronie internetowej

Cena produktu: 549,90 PLN 412,43 PLN

Profesjonalny kask zawodników ścigających się w kolarstwie czasowym. Wykonany w technologii InMold. Wygodny w użyciu i precyzyjny system dopasowania do głowy Rollsys. Technologia Agua vent.
Aerodynamiczny kształt, bardzo leki. Elastyczna ochrona na uszy przed wiatrem. Posiada 6 otworów
wentylacyjnych. Możliwość prania wkładek.
System dopasowania kasku: Rollsys
Konstrukcja: In-Mold (2 części)
Wentylacja: 6 otworów + Aquavent
Waga: 400g (dla rozmiaru M)
Certyfikaty: CE - CPSC – AS
Zgodnie z ustawą obowiązującą od początku 2019 roku, kaski rowerowe są obowiązkowe dla
dzieci do 14 roku życia.

Firma Lazer jest uznawana za jedną z najbardziej innowacyjnych marek, wysokojakościwych kasków
na świecie. Lazer osiąga znakomite rezultaty, coraz więcej ludzi chcę korzystać z produktów tej

firmy ponieważ z nimi uprawianie sportu jest o wiele łatwiejsze i wygodniejsze a przede wszystkim
bezpieczne. Celem firmy jest tworzenie warunków, które pozwalają na uzyskanie nawyższego stopnia
bezpieczeństwa. Produkty Lazer są tworzone z pasji do osiągów i radości z jazdy.

W oparciu o system Lazera Rollsys ®, stworzono rozwiązanie Autofit, eliminujące potrzebę ręcznego
ustawiania dopasowania kasku. Nowy system jest w pełni zintegrowany z kaskiem i niewidoczny
zewnątrz skorupy. Chroniony patentem system Autofit, łączy tylny koszyk i przednie pasy
regulacyjne pozwalając uzyskać stałe naprężenie pomiędzy tymi dwoma elementami. System Autofit
® ma na celu zapewnienie równego i stałego nacisku bez uczucia dyskomfortu. Niezależnie od
wielkości lub kształtu głowy, Autofit ® dostosowuje się automatycznie i zapewni bezpieczne i
komfortowe dopasowanie.

Regulacja dopasowania jest więc tak samo prosta, jak wkładanie kasku. Wkładasz głowę,
jednocześnie odsuwając część tylną od przedniej, a system Autofit automatycznie się zaciśnie wokół
głowy i optymalnie dopasuje za każdym razem, powiedział Chris Smith z Lazer Sport. Operacja jest
bardzo prosta i czyni z tego systemu idealne rozwiązanie, szczególnie w kaskach dla dzieci, bez
żadnych niepotrzebnych regulacji, a rodziców pozbawi frustracji spowodowanej problemami z
dopasowanie kasku.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do
wszystkich produktów.

Producent
Cechy

Lazer
Regulacja obwodu

Przeznaczenie

Triathlon, Szosa

Kolor

Biały_#FFFFFF

Rodzaj

Męski, Damski

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy i specyfikacje techniczne
niezawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt.
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