
Visio Tri-Ex Travel Set UP-3521 MDR bordowy

3-szybowa konstrukcja dla maksymalnego pola widzenia. Zestaw jest zaprojektowany zgodnie
z najnowszymi trendami a także wyraża się szeregiem innowacji włącznie z 100% krystalicznym silikonem,
hartowanymi szkłami typu Clear Vu, a także każda fajka z tej serii posiada zawór zapobiegający dostaniu
się do niej wody, podczas zanurzenia, a także zawór oczyszczający. 

Specyfikacja

Rodzaj: Unisex
Kolor silikonu: Czarny
Kolor ramki: Bordowy
Kolor zaworów:Bordowy
Kolor płetw: Czarny/Bordowy

Opis zestawu

MASKA

Hipoalergiczny silikon
168 stopniowy panoramiczny widok
5 stopniowa regulacja kąta paska
Miękki elastyczny silikon, idealnie dopasowuje maskę do twarzy
Boczne szyby zredukowały martwe pole

FAJKA



Hipoalergiczny silikon i ustnik
Technologia HyperDry Elite Dry Top
Anatomiczny ustnik o wysokim komforcie użytkowania

PŁETWY

Komora na stopę wykonana z miękkich materiałów
Zaawansowana multi-flex
Miękki i wygodny kalosz z paskiem silikonowym
Idealne do podróży

Technologie

ClearVu Hartowane szkła
„ClearVu Hartowane szkła” soczewki w maskach zostały wykonane z hartowanego szkła
o optycznej jakości. Taki materiał zapewnia idealną widoczność, naturalne kolory,
przepuszczalność światła a także bezpieczeństwo.

EZ System paska i kalmry
„EZ System paska i klamry” pozwala na bardzo szybkie i łatwe dopasowanie maski do twarzy

Krystaliczny silikon
„Krystaliczny silikon” zastosowanie 100% czystego, klasy chirurgicznej, nie alergicznego
silikonu, zapewnia doskonałe dopasowanie do twarzy co zwiększa komfort użytkowania
i szczelność, redukując do minimum zmęczenie.

HYPERDRY ELITE - DRY TOP
„Hyperdry Elite – Dry Top” ostatnia innowacja w technologi suchych fajek, dzięki której fajka
podczas zanurzania jest sucha. Pływak umieszczony w zaworze, natychmiast go zamyka,
uniemożliwiając wodzie wtargnięcie do środka, jeśli fajka znajdzie się pod wodą.

Ochronna powłoka
Pomaga utrzymać żywotność ustnika fajki.

Zaawansowany zawór jednokierunkowy
Zawór zawsze pozostaje w najniższym punkcie, nawet podczas nurkowania pionowo w stosunku
do lustra wody. Oczyszczanie z wody, jest zatem łatwe w każdym momencie. Zapobiega to
również bulgotaniu wody podczas oddychania.
SERIA PRO
Jest zaprojektowana zgodnie z najnowszymi trendami a także wyraża się szeregiem innowacji
włącznie z 100% krystalicznym silikonem, hartowanymi szkłami typu Clear Vu, a także każda
fajka z tej serii posiada zawór zapobiegający dostaniu się do niej wody, podczas zanurzenia, a
także zawór oczyszczający.

KOMFORT PODRÓŻY
„Przyjazne podroży płetwy” zostały tak zaprojektowane aby zajmowały jak najmniej miejsca
w bagażu, mało ważyły, a jednocześnie były bardzo wydajne podczas nurkowania.

Hybrid Blade System (H.B.S.)
Opatentowany Hybrid Blade System oferuje niezrównany napęd, wydajność i przenoszenie
mocy. H.B.S. składa się z bardzo sztywnych boków i bardzo responsywnego pióra dającego
nieograniczony potencjał podczas kopnięcia.


