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KASK LS2 FF369.4 DELTA
COMT@CT BLACK
SZCZĘKOWY
Cena

280,00 zł

Cena poprzednia

380,00 zł

Dostępność

wysyłka w 3-5 dni

Numer katalogowy

AK6832

Producent

LS2

Opis produktu
KASK LS2 FF369.4 DELTA COMT@CT MATT BLACK SZCZĘKOWY
OGÓLNY OPIS PRODUKTU:
Kask LS2 FF369.4 DELTA COMT@CT MATT BLACK - to propozycja dla ludzi, którzy cenią bezpieczeństwo, komfort i nowoczesny
design! Seria kasków LS2 DELTA charakteryzuje się praktyczną konstrukcją otwieranej szczęki kasku. Oryginalne wzornictwo,
nienaganne wykonanie i wysoka funkcjonalność kasków LS2 zasługuje na najwyższe uznanie. A to wszystko w bardzo
przystępnej cenie - dlatego kaski LS2 stają się coraz bardziej popularne w Europie.

SZCZEGÓŁOWE DANE PRODUKTU:
kask idealny na motocykle typu ścigacz, turystyk, skutery, motorowery!!
wysoka jakość zapewniająca bezpieczeństwo oraz komfort jazdy
super konstrukcja otwieranego kasku posiada łatwe ale i bezpieczne otwieranie kasku za pomocą przycisku pull u dołu
kasku
kolor czarno szary mat, szczęka w połysku
wyposażony jest w dodatkowe przyciemnione google z możliwością podnoszenia/opuszczania ich niezależnie od szybki
kasku za pomocą suwaka znajdującego się u dołu kasku (widać na zdjęciu)
waga kasku 1550 +-50g
wygodnie wypinane hipoalergiczne wnętrze z możliwością prania, zapewniające wysoki komfort oraz higienę
użytkowania kasku
posiada mini przesłonę na nos zapobiegającą parowaniu szykbi
pod brodą znajduje się odpinany podbródek
przezroczystą szybkę z systemem zapobiegającym samoczynnemu otwarciu oraz wyposażoną w powłokę ANTI-UV
wysoce odporną na zarysowania szybkę dzięki zastosowaniu polycarbonate 3D shield
bardzo dobrze spasowaną szybkę domykaną do gumowej uszczelki co zapewnia super szczelność (brak "gwizdów")
specjalny system szybkiej wymiany szyby kasku oparty na zatrzaskach zwalnianych przyciskiem typu push
(rewelacja!); wymana szybki jednym ruchem palca!
oryginalny, podwójny system wlotów powietrza zapewniający bardzo dobrą wentylację a zarazem dodających
"drapieżności" wyglądowi kasku
zapinanie kasku typu SR2S - szybkie i mocne!
kask posiada certyfikat ECE 22.05
w komplecie wysokiej jakości pokrowiec, książeczkowa instrukcja obsługi oraz firmowa naklejka
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INNE WAŻNE INFORMACJE:
oferowany towar jest fabrycznie nowy i pozbawiony wszelkich wad ukrytych
cena zawiera w sobie podatki i dotyczy jednej sztuki

TABELA ROZMIARÓW:
Aby prawidłowo dobrać rozmiar kasku należy zmierzyć obwód głowy w najszerszym miejscu, czyli na wysokości brwi, a
następnie z otrzymanym wynikiem pomiaru w centymetrach odczytać rozmiar z tabelki poniżej.
Rozmiar
XS
S
M
L
XL
XXL

Obwód głowy (cm)
51-52
53-54
55-56
57-68
50-60
61-62

Produkt posiada dodatkowe opcje:
ROZMIAR: XS , S , M , L , XL , XXL
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