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KASK LS2 FF375.3
COMBAT MATT BLACK
INTEGRALNY
Cena

345,00 zł

Cena poprzednia

449,99 zł

Dostępność

wysyłka w 24 h

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AK7313

Producent

LS2

Opis produktu
KASK LS2 FF375.3 COMBAT MONO MATT BLACK INTEGRALNY
OGÓLNY OPIS PRODUKTU:
Kask FF375.3 COMBAT MONO MATT BLACK - to propozycja dla ludzi, którzy cenią bezpieczeństwo, komfort i nowoczesny
design! Seria kasków COMBAT wyróżnia się bardzo wysoką jakością wykonania, skorupą o podwyższonej odporności z
materiału kompozytowego, dodatkowymi przyciemnianymi googlami oraz bardzo dobrym systemem wentylacyjnym.
Oryginalne wzornictwo, nienaganne wykonanie wysoka funkcjonalność oraz świadectwo homologacji ACE 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
kask ten wykonany jest z materiału kompozytowego (fiberglass), który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
przy jednocześnie niskiej masie!!!
kolor CZARNY MAT
posiada dodatkowe przyciemniane gogle z systemem TWIN SHELD
posiada ergonomiczny boczny suwak do wysuwania/chowania jednym palcem przyciemnianych gogli
waga kasku 1500 +-50g
posiada ultra wydajny system wentylacyjny z ładnie zaprojektowanymi wlotami i wylotami powietrza w kolorze
srebrnym zapewniającymi bezszumową wentylację
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 specjalna siateczka ochronna (możliwość demontażu)
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 bez szumów a zarazem
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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
UWAGA! DO TEGO KASKU OTRZYMASZ GRATIS ŁADNY FIRMOWY BRELOK DO KLUCZY LS2

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
Obwód głowy (cm)
XS
51-52
S
53-54
M
55-56
L
57-58
XL
59-60
XXL
61-62

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