Informacje o produkcie
Utworzono 25-06-2022

KASK LS2 FF323 ARROW C SOLID CARBON EVO
Cena :
1265,00 zł
Nr katalogowy : LS2 FF323 ARROW
Producent : LS2
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena :

SKORUPA
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homologacja ECE 22.05 (gwarantująca m.in. bezpieczeństwo, odporność na zdzieranie, wytrzymałość zapięcia)
waga 1390± 50
produkowane rozmiary XXS-4XL
materiał CARBON - kompozyt wielu warstw włókna węglowego o wyjątkowym, szerokim splocie. Z takiego materiału
powstają bardzo lekkie, a jednocześnie niezwykle mocne skorupy mogące wytrzymać bardzo mocne uderzenia oraz
rozproszyć i pochłonąć znaczne ilości energii
cztery rozmiary skorupy
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kształt - długi owal

WNĘTRZE
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wypinana wyściółka, nadaje się do prania dzięki czemu można utrzymać ją w świeżości
wyściółka z tkaniny oddychającej
hypoalergiczne wnętrze kasku
anatomiczne wkładki policzkowe wycięte przy użyciu technologii laserowej 3D LS2 i ukształtowane tak, by idealnie
pasowały do krzywizn twarzy
deflektor oddechu pod wizjerem kieruje wydychane powietrze w dół ograniczając zaparowanie szyby
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WIZJER
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Wizjer Racing
precyzyjny mechanizm zamykania z zatrzaskiem pozwalającym na prostą wymianę szybki bez użycia narzędzi
odporny na zarysowania
odporny na promieniowanie UV
przygotowany do systemu Tear OFF
zwiększona odporność szybki na zaparowanie
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Anti Fog System Max Vision - specjalna wkładka (w zestawie) montowana na wewnętrzną stronę szybki. Tworzy "podwójną
szybę" z izolacyjną warstwą powietrza wewnątrz, poprawiającą komfort widzenia w czasie różnicy temperatur pomiędzy
wnętrzem, a zewnętrzem kasku

OCHRONA

●

zapięcie typu DD
Emergency Release System - system awaryjnego, szybkiego wyjmowania bocznej wyściółki. W razie wypadku, umożliwia
łatwe uzyskanie dodatkowego miejsca, by zdjąć kask z minimalnym ruchem głowy i szyi motocyklisty.
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wzmocniony pasek otwierania o dużej żywotności
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płytki kotwiczne - wzmacniają mocowanie taśm zapięcia do skorupy
łata odblaskowa na kołnierzu szyjnym, odbija światło reflektorów innych pojazdów zwiększając bezpieczeństwo w nocy lub
w słabej widoczności
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EPS zróżnicowanej gęstości

●

kołnierz szyjny

●

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

WENTYLACJA
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EPS z kanałami wentylacyjnymi
wlot górny
wlot przedni
wylot tylny

Dostępne opcje KASK LS2 FF323 ARROW C SOLID CARBON EVO
» Wybierz opcje z listy: KASK LS2 FF323 ARROW C EVO SOLID CARBON XS - dostępny, KASK LS2 FF323 ARROW C EVO SOLID
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CARBON XL - niedostępny, KASK LS2 FF323 ARROW C EVO SOLID CARBON 3XL - niedostępny.

