Intega M 2004

W masce Intega TUSA opracowała unikalny pierścień dopasowujący, który został wbudowany w kołnierz
silikonowy maski. Ta technologia umożliwia łatwe dopasowanie kołnierza silikonowego do każdego kształtu
twarzy, zapewniając idealne dopasowanie, uszczelnienie i niezwykły komfort pod wodą.
Maska TUSA M2004 ma o 20% szersze pole widzenia niż inne maski TUSA dzięki wyjątkowemu położeniu
ramki i małej objętości maski.
TUSA zaprojektowała idealne klamry i pasek maski. Nowa nisko profilowa klamra jest smukła i lekka.
Regulacja klamry jest łatwa, a pasek jest cichy i nie potrzeba używać siły podczas dokonywania regulacji.

Specyfikacja
Ilość szyb:
1
Kolor silikonu:
T, QB
Kolor ramki:
BK, CBL, EO, FB, FY, OG, MDR, RP
Objętość wewnętrzna:
175 cc
Wymiary ramki:
79 mm x 161 mm
Wymiary kołnierza maski:113,5 mm x 133 mm
Waga:
205 g

Technologie
SWIFT BUCKLE 3D
Nowa nisko profilowa klamra i pasek maski zapewnia płynną i łatwą regulację.
FREEDOM
Technologia Freedom to zestaw rewolucyjnych cech, dzięki którym oferuje ona doskonałe
dopasowanie, co zwiększa komfort użytkowania masek TUSA. Maski modelu Freedom,
wyposażone zostały w nową technologię silikonu o zróżnicowanej grubości
oraz o wyprofilowanych i wydłużonych krawędziach aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie.

PASEK 3D
TUSA opatentowała trójwymiarowy pasek do maski. Został tak zaprojektowany, aby doskonale
przylegać, niezależnie od budowy anatomicznej głowy. To unikalne rozwiązanie powoduje, że
pasek maski zawsze jest na odpowiednim miejscu.
ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE KOŁNIERZA MASKI
Dzięki zastosowaniu zaokrąglonych krawędzi kołnierza maski uzyskano niespotykany komfort
i dopasowanie do praktycznie każdej twarzy. Dodatkowo zminimalizowano ucisk powodowany
przez ciśnienie wody. Zaokrąglone krawędzie nie powodują odcisku maski na twarzy
SZKŁA KOREKCYJNE
Do wszystkich dwuszybowych masek TUSA można zastosować szkła korekcyjne. Dzięki temu
każdy nurek może wybrać szkła odpowiadające jego wadzie wzroku. Zastosowanie korekcji
sprawia, że każdy może cieszyć się doskonałą widocznością pod wodą.
3D SYNQ
Unikalny pierścień dopasowujący został wbudowany w kołnierz silikonowy maski prze co
zapewnia idealne dopasowanie do wszystkich kształtów twarzy.

