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Okulary Tifosi Crit Fototec crystal black (Light
Night fotochrom)

Obejrzyj na stronie internetowej

Cena produktu: 349,90 PLN 297,42 PLN

Linie aerodynamiczne i technologia wentylacji w Crit sprawdzaja się w sportach
wytrzymałościowych. Wersja fotochrom.
Wykonane z Grilamidu TR-90, nylon z homopolamidu charakteryzującego się wyjątkowo wysoką
alternatywną wytrzymałością na zginanie, niską gęstością i wysoką odpornością na uszkodzenia
chemiczne i UV. Hydrofilowe gumowe elementy nauszne i nos zapewniające dopasowanie
antypoślizgowe. Regulowane elementy nauszne i nos zapewniające wygodę i dopasowanie. Soczewki
wentylowane poprawiają cyrkulację powietrza, zapobiegają parowaniu.
Waga: 31g
Transmisja światła: 75,9%-27,7%
Co to jest FOTOTEC?
Soczewki Fototec o zmiennej technologii przyciemniania (T-V).
Szybkie dostosowanie się do zmieniających się warunków oświetleniowych dla najwyższej
przejrzystości i ochrony. W pełnym słońcu, mikroskopijne cząsteczki fotochromowe wbudowane w
obiektyw reagują na promienie UV przyciemniając soczewki, więc nigdy nie mrużysz oczu. Następnie
przy zachmurzeniu, cząstki wracają do poprzedniego stanu pozwalając na przepuszczanie przez
soczewki więcej światła. Soczewki FototecTM Tifosi to liderzy rynku ze względu na ich trwałość,
lekkość i szybkość przyciemniania. Wszystkie soczewki Fototec Tifosi oferują 100% ochronę przed
szkodliwym promieniowaniem UVA/UVB.

Tifosi to włoskie słowo oznaczające super-fana, entuzjastę, a to jest dokładnie to, kim jest ekipa

tworząca produkty tej firmy i dla kogo są one adresowane. Naszą misją jest dostarczanie
zaawansowanych technicznie okularów dla miłośników wszystkich sportów i zabaw na świeżym
powietrzu. Projektujemy test i torturujemy swoje produkty by rozszerzyć Twój sport niezależnie czy
biegasz, jeździsz czy wbijasz piłeczkę do 18 dołków co niedzielę. Tifosi określa Nas, Jesteśmy
entuzjastami Naszych produktów, Naszego sportu i zabawy.

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

Cechy
Producent

Fotochrom, 1 para szkieł
Tifosi

Kolor

Czarny_#000000

Rodzaj

Okulary

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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