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Kask szosowy Giro Agilis MIPS męski

Obejrzyj na stronie internetowej
Cena produktu: 449,90 PLN 407,92 PLN

Agilis MIPS to właściwy wybór dla rowerzystów poszukujących kasku, który łączy lekkość i trochę
głębsze pokrycie głowy z wieloma funkcjami związanymi z jazdą szosową i na różnych
nawierzchniach. Dopasowanie jest wygodne i bezpieczne dzięki naszemu regulowanemu systemowi
Roc Loc® 5.5 MIPS, który łączy regulacje dopasowania i pozycjonowania, będąc jednocześnie
zintegrowanym z technologią MIPS, dla dodatkowego zabezpieczenia w przypadku uderzenia pod
kątem. Zewnętrzna skorupa Hardbody ™ rozciąga się na wnętrze kasku i jest uformowana z
twardego poliwęglanu, który jest trwale stopiony z wkładką piankową EPS przy użyciu naszego
procesu In-Mold ™ w celu ulepszenia trwałości i wentylacji bez nadmiernej objętości.
Cechy:
●
●
●

Zintegrowana technologia MIPS
Antybakteryjna wyściółka Coolfit
Lekka taśma z klamrą Slimline

Wentylacja:
●

32 otworów wentylacyjnych z wewnętrznymi kanalikami

Konstrucja:
●

W pełni owinięta skorupa z poliwęglanu In-Mold z wyściółką EPS

System dopasowujący/regulacji:
●

Roc Loc 5.5 MIPS

Rozmiary:
●

S: 51–55cm

●

M: 55–59cm

Zgodnie z ustawą obowiązującą od początku 2019 roku, kaski rowerowe są obowiązkowe dla
dzieci do 14 roku życia.

Giro istnieje, aby
poprawić twoje
połączenie z
uczuciami, które
jazda wnosi do
życia. Poczucie
wolności i
przygody. Chęć
wygrania. Radość z dobrego życia. Od tego pierwszego dnia, 30 lat temu, kiedy Jim Gentes otworzył
drzwi do świata, trwa misja, aby upewnić się, że jazda to najlepsza część wspaniałego życia. Po
drodze nauczyliśmy się wiele, stworzyliśmy godne uwagi produkty, pchnęliśmy siebie i naszych
konkurentów, aby pójść dalej. Dzięki temu jesteśmy na kontynentach od kilku pokoleń.

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

Producent

Giro

Cechy

Regulacja obwodu, MIPS

Przeznaczenie

Triathlon, Szosa

Kolor

Limonkowy_#00FF00

Rodzaj

Męski

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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