Aqua Lung - Professional Diving Equipment

Pearl i3

i3 szabályzókar
Lapos E-szelepek
Lehúzható tárolózseb
Jobb és bal oldali Octo-pocket&trade;

VÁLASZTHATÓ: SOS felszíni jelzÅ‘bója
SZÍNEK: Aqua Pearl
MÉRET- ÉS EMELÉSTÁBLÁZAT: Kattintson ide

A Pearl i3 a legjobb mellény, amit Aqua Lung valaha is készített hölgyek számára. ÚjszerÅ± légzsákkal és az Aqua
Lung forradalmian új i3 technológiájával készül. A hibrid légzsák a hagyományos dzseki típusú és a hátlebegtetÅ‘s
mellények alakjának ötvözésével készült, és teljesen körülveszi a háttámlát. A légzsák elsÅ‘ nyúlványai kisebbek és
kevésbé szembetÅ±nÅ‘ek. A Pearl i3 megÅ‘rizte az Aqua Lung legkiválóbb mellényeinek elÅ‘nyeit, pl. az integrált sport
melltartót és a SureLock&trade; súlyrendszert.Integrált i3 szabályzó, amellyel egyetlen mozdulattal lehet fújni vagy
leengedni a mellényt
Az i3 kar lenyomásakor az alsó és a felsÅ‘ leeresztÅ‘ szelep is kinyílik
A lapos e-szelepek csökkentik a közegellenállást, és áramvonalasabbá teszik a mellényt
Az lapos e-szelepekbe épített egyirányú szelepek megakadályozzák, hogy a víz bejusson a mellénybe
A szájjal fújáshoz való csÅ‘ könnyedén elÅ‘vehetÅ‘ és használható. Ezen kívül könnyen eltávolítható, ha valaha is szükség
lenne a mellényt belsejének átöblítésére, vagy ha Airsource integrált inflátor-nyomáscsökkentÅ‘t szeretne kapcsolni a
mellényhez
A szabadalmaztatott integrált sportmelltartó kényelmes, biztonságos és stabil.
A szabadalmaztatott SureLock&trade; súlyrendszer rendkívül egyszerÅ±vé teszi a súlyzsebek behelyezését és
biztonságos kioldását
A nagyméretÅ±, bal oldali lehúzható zseb csak egyike a három tárolózsebnek, amely a kiegészítÅ‘k elhelyezésére
szolgál.
A mellény mindkét oldalán található egy-egy (szabadalmaztatás alatt álló) &bdquo;Octo-pocket&rdquo; az oktopusz
elhelyezésére.
A 4 D-gyÅ±rÅ± segítségével bármit rögzíthet a mellényhez
A mellény bal oldali lebenyének alsó részén elhelyezett kisméretÅ± zsebben kiválóan elfér egy visszahúzó (külön
megvásárolandó)
A késrögzítÅ‘ szemek segítségével bármilyen Deep See búvárkést rögzíteni lehet a mellényhez
A nyak körüli részek kényelmérÅ‘l párnázott gallér gondoskodik
Az egyedi Multiset&trade; elnevezésÅ± állítható haspánton akár 15 cm-t is lehet állítani
A megerÅ‘sített mÅ±anyag fogantyúval kényelmesen szállítható a mellény
Mindkét oldalon található egy-egy D-gyÅ±rÅ±, amelyet megfogva könnyebben behelyezhetÅ‘ a súlyzseb
Az ívelt háttámla palack felÅ‘li oldalát (szabadalmaztatott) csúszásgátló réteg borítja, hogy a palack ne tudjon
elmozdulni
A külsÅ‘ légzsák Armorshield&trade; Cordura® anyagból készült, és ezért rendkívül kopásálló
http://www.aqualung.com/hu
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