
65 Z3 WOMAN White/Lime

Oficjalne buty z wyboru dla Kento MOMOTA!
Używany przez kilku najlepszych profesjonalnych graczy, w tym Viktora AXELSENA, Kento MOMOTA,
Kevina SUKAMULJO, Fajara ALFIANa, NG Ka Longa, Muhammada Riana ARDIANTO, B. Sai PRANEETH ...

Nowa ewolucja niezwykle popularnego, wszechstronnego buta do badmintona z serii 65! Konstrukcja
POWER CUSHION ＋ umożliwia nowy poziom szybkiej i lekkiej pracy nóg. Popularny faworyt wielu
czołowych profesjonalnych graczy, stał się niezwykle popularny zarówno wśród profesjonalnych, jak
i amatorskich graczy.

Wyposażony w podwójną siateczkę Russel w palcach i otwór wentylacyjny w podeszwie dla większego
komfortu i oddychalności, a także najnowszą technologię POWER CUSHION+ zapewniającą amortyzację
i sprężystość, a także zupełnie nową, bezszwową cholewkę zaprojektowaną w celu zmniejszenia obciążenia
stóp graczy!

Zgodnie z zaleceniem producenta butów nie wolno prać, ponieważ grozi to uszkodzeniem i utratą gwarancji. 

 

Cena katalogowa: 749 zł

Specyfikacja

Rodzaj:Damskie



Technologie

POWER CUSHION
System Power Cushion efektywnie absorbuje energię uderzenia powstałą w wyniku opadania na boisko
i transferuje ją na kolejny ruch, odbicie. W porównaniu do tradycyjnego uretanu Power Cushion dostarcza,
trzy razy więcej energii.
ROUND SOLE
Round Sole zapewnia szybką i lekką pracę nóg na korcie oraz gwarantuje maksymalny transfer energii na
wykonywany ruch.
TOE ASSIST SHAPE
System zapewnia dodatkowe wsparcie dla dużego palca, podobnie jak dla śródstopia oraz pięty. Zapobiega
przesuwaniu się stopy w trakcie gwałtownych ruchów stopy i zmian kierunku.
SYNCRO-FIT INSOLE
YONEX Synchro-Fit – wkładka pozwala na lepsze dopasowanie stopy do buta minimalizując straty energii.
Zapewnia większą płynność ruchu oraz szybszą pracę nóg.
POWER CUSHION ＋
Poprzez dodanie specjalnej wkładki z elastycznej żywicy zwiększono znacznie w dotychczasowym system
Power Cushion amortyzację 25% oraz odbicie o 12 %. 
DOUBLE RASCHEL MESH
Specjalna cienka, lekka i trwała siatka która zapewnia ośmiokrotnie większą wymianę powietrza
i odprowadzenie wilgoci.
POWER GRAPHITE SHEET
Pod środkową częścią podeszwy umieszczona jest grafitowa płytka, która zwiększa stabilność i zmniejsza
wagę buta.


