Aqua Lung - Professional Diving Equipment

Zuma

Lapos leeresztÅ‘-szelepek
tárolózsebektFüggÅ‘leges irányban állítható mellpánt
rögzítéshez SureLock II&trade; Biztonsági palackpánt

GyorsleeresztÅ‘ szelep a jobb vállonLehajtható
KésrögzítÅ‘ gyÅ±rÅ±k4 darab D-gyÅ±rÅ±

SZÍNEK: Óceán/Faszén, Pálma/Faszén
MÉRET- ÉS EMELÉSTÁBLÁZAT: Kattintson ide
Íme a mellény, amire olyan sokan vártak! A vidám külsejÅ± és utazásokhoz kiváló ZUMA azoknak a búvároknak
készült, akik már megunták, hogy túlsúlyt fizetnek repüléskor. Ez az pihesúlyú, súlyintegrált, hátlebegtetÅ‘s
mellény mindent tud, amit egy mellénynek tudnia kell, ugyanakkor kicsi és könnyÅ±. Ha kézbe veszi az ember az ML/LG
méretet, rögtön érezni, hogy kevesebb mint 2 kg a súlya az inflátorcsÅ‘vel és a súlyzsebekkel együtt!Extra pehelysúly
- &bull; Az ML/LG méret kevesebb mint 2 kg
- &bull; Kiválóan pakolható &ndash; laposan vagy feltekerve
A mellény SureLock&trade;II súlykioldó rendszerrel kerül forgalomba.
A súlyzsebek önbeállóak. Csak be kell csúsztatni Å‘ket a helyükre, amíg egy kattanást nem hallunk. Vészhelyzetben
mindössze egy egyszerÅ± fogantyú meghúzása szükséges a súlyok leoldásához.
Az újszerÅ± palacktartó rendszer miatt nincs szükség merev háttámlára
&bull; A palacktartó pánt lejjebb, a haspánttal egy vonalban található
&bull; A szeleppánt behúzza a palack felsÅ‘ részét a búvár gravitációs középpontja felé.
Only 4 sizes are all that&rsquo;s needed to cover from XXS to XXL
Adjustable chest strap
&bull; The two buckles ride on a rail system allowing the strap to be raised or lowered.
Ez a megoldás tehermentesíti a vállakat azáltal, hogy a csípÅ‘kre helyezi át a súlyt Mindössze négy méret lefedi a
teljes XXS-XXL tartományt
Állítható mellpánt
&bull; A csat mindkét eleme fel-le csúsztatható egy-egy sínen, így függÅ‘leges irányban állítható a pánt magassága
A szabadalmaztatott lapos leeresztÅ‘ szelepek tovább csökkentik a mellény méretét
Lehajtható, könnyen használható zsebek
4 darab D-gyÅ±rÅ± áll rendelkezésre a kiegészítÅ‘k rögzítésére
A mellényen késrögzítÅ‘ gyÅ±rÅ±k is találhatók

- GyorsleeresztÅ‘ szelep a jobb vállon
- Jobb alsó gyorsleeresztÅ‘ szelep
- Párnázott vállrész
- Párnázott gerincrész és háttámasz
- Választható, nem eldobható, palackpántra rögzíthetÅ‘ súlyzsebek (termékszám: 427085), amelyeket külön lehet
megvásárolni
- Egyéb választható kiegészítÅ‘k: Airsource, összenyomással kiemelhetÅ‘ kés, fényvisszaverÅ‘ készlet

http://www.aqualung.com/hu
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