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Wędka Prologic C-Series AB 360cm
3,00lb
Cena

229,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

72631

Kod EAN

5706301726315

Producent

PROLOGIC

Opis produktu
Wędka Prologic C-Series AB 360cm 3,00lb
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Seria wędzisk C-Series została stworzony by oferować doskonałą wydajność połączoną ze stylowym
wyglądem
i komponentami, jakich należy się spodziewać w wędziskach klasy premium.
Oferta wędzisk C-Series to zaawansowana technicznie seria, której zbrojenie pochodzi z najwyższej
półki. Te wspaniale wyważone i wykończone wędziska posiadają smukłe blanki o bardzo wysokiej
czułości, dostępne zarówno w wersji 2-składowej, jak i 3-składowej.
Podobnie jak nasz flagowa seria wędzisk „Inspire”, kije C-Series także dostępne są w dwóch
wersjach dopasowanych do odmiennych stylów łowienia.
AR – Wędziska Uniwersalne o pół-parabolicznej akcji, dającej mnóstwo frajdy z holu ryby.
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XD – Xtra Distance, mocne wędziska rzutowe.
Wszystkie egzemplarze o długościach 12 i 13 stóp są uzbrojone w wydajne rzutowo, lekkie,
wysokowydajne przelotki startowe MM-Series o średnicy 50mm (40mm w modelu Lotus), które są
uzupełnione o antysplątaniową przelotkę szczytową o średnicy 16mm.
Smukły blank z wysokomodułowego włókna węglowego posiada antyrefleksyjne wykończenie z
ekskluzywnym wykończeniem w postaci wzmocnienia dolnika oplotem z włókna węglowego 1K oraz
ażurowego, anodyzowanego na czarno mocowania kołowrotka w stylu wędzisk „Inspire”. Stylowy,
dzielony uchwyt na dolniku pokryty jest japońską pianką i zakończony zgrubieniem, co gwarantuje
najwyższy poziom komfortu i pewności operowania wędziskiem.
Super smukłe blanki z wysoko modułowego włókna węglowego
Lekka przelotka startowa MM-Series o średnicy 50mm (40mm w kijach o długości 10 stóp i w
modelach Lotus)
Antysplątaniowa przelotka szczytowa o średnicy 16mm
Ażurowe mocowanie kołowrotka HD w stylu wędzisk Inspire
Dzielone uchwyty z japońskiej pianki
Dostępne wersje AR – Uniwersalna i XD – Xtra Distance, do dalekich wyrzutów
W ofercie wędzisko łączące cechy kija do Spoda i Markera
waga: 355g
długość transportowa: 188cm
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