
POWER CUSHION ECLIPSION 4 Black/Green
Clay

Buty Eclispion 4 to najlepsze buty Yonex zapewniające bardzo dobrą stabilność i trwałość. Buty Power
Cushion Eclipsion 4, zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać najbardziej agresywne ruchy na korcie,
zachowując jednocześnie komfort potrzebny podczas długich meczów. Eclipsion 4, został wybrany
przez Stana Wawrinkę, kładzie nacisk na wytrzymałość i stabilność, a także pomoże Ci odepchnąć się
z maksymalną siłą. Charakterystyczna poduszka Power Cushion+ zapewnia wyjątkową amortyzację
i odbicie, podczas gdy warstwa Power Graphite w śródstopiu maksymalizuje stabilność boczną,
jednocześnie zmniejszając wagę. Unikalny wzór bieżnika Yonex jest wykonany z mieszanki Endurance
Rubber II i bardzo dobrze się spisuje na wszystkich nawierzchniach. 

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

 

Cena katalogowa: 849 zł

Specyfikacja

Rodzaj:Męskie

Technologie

FEATHER BOUNCE FOAM
Nowy lekki materiał amortyzujący zaprojektowany, aby zapewnić dodatkowe odbicie przy każdym kroku.



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.
DURABLE SKIN
Elastyczny DURABLE SKIN zastosowany w górnej części buta stabilizuje stopę, zapobiega bocznym ruchom
stopy wewnątrz buta oraz przyspiesza pracę nóg.
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.
HEEL CONTACT AND ROUND SOLE
Specjalna konstrukcja buta znacząco zwiększa komfort przy poruszaniu się.
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.


