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SHIMANO RIDESCAPE: miljöanpassad
synupplevelse

Shimanos nya sortiment med miljöspecifika linser innebär en helt ny nivå av av

tekniska glasögon. Det här är glasögon som alltid förstärker din cykelupplevelse,

oavsett hur din omgivning ser ut.

Ridescape-linserna passar de nya glasögonmodellerna Aerolite P och Equinox4,

liksom redan befintliga modellerna S-Phyre, Spark och Technium.

Shimanos nya glasögonteknologi heter Ridescape. Teknologin finns i fem nya cykellinser som

kommer att finnas tillgängliga för varumärkets fem toppmodeller av glasögon för landsväg och

MTB: S-Phyre, Aerolite P, Equinox4, Spark och Technium.

Med fem olika linser (extra soligt, landsväg, gravel, trail och molnigt) har Ridescape

vetenskapligt utvecklats för att boosta de unika färgerna och kontrasterna för olika typer av

cykling. Linserna är individuellt designade för särskilda ljusförhållanden, ytor och omgivningar,

för att ge cyklisten miljöanpassade synintryck.

⏲

http://media.shimano-eu.com/


Förutom förmågan att återge omgivningen på bästa sätt är Ridescape-linserna tillverkade i

kristallklart och superlätt polyamidmaterial, med lågt brytningsindex och optimal

ljustransmittans, vilket ger laserskarp optik.

MILJÖSPECIFIKA LINSER

RIDESCAPE ES: Anpassade för extra soliga dagar och minimerar ljustransmittansen för att

skydda dina ögon från starkt solljus och bländande effekter från vägen. Det gör att du kan

slappna av mer i ögonen och det blir lättare att se förändringar och ojämnheter på underlaget.
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RIDESCAPE RD: All-round-linser för landsväg, som förstärker vissa färger och trycker

tillbaka andra, så att du ser asfalten med optimal kontrast. Det gör att du kan slappna av mer

och det blir lättare att tidigt identifiera exempelvis hål eller stenar på vägen.

RIDESCAPE GR: Gravel-anpassade linser som förstärker kontrasten vid en stor mängd olika

ytor och underlag, så att övergångarna mellan grus, lera och asfalt blir tydligare.

RIDESCAPE OR: Off-Road-anpassade linser som reducerar den bländande effekten från solen

när din cykling innebär snabba skiftningar mellan solljus och skugga. Linsen förstärker också

den visuella upplevelsen så att du snabbare kan reagera på stigens underlag (stenar, jord,

sand) och vanliga hinder (rötter, hål, stubbar).

RIDESCAPE CL: Linser anpassade för molnig väderlek, som förstärker ljustransmittansen för

bättre synupplevelse i mörka, molniga eller regniga förhållanden. Anti-reflexbehandlade för

att minimera risken att du bländas av mötande trafik.

NYA BÅGAR
Shimano släpper nu också två helt nya designer på bågar för landsväg- och

mountainbikecyklister.
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Aerolite P: Nya Aerolite P (Panorama) är en aerodynamisk ramlös båge som omsluter ansiktet

och ger ett skyddande panoramiskt synfält. Ultraljudssvetsning mellan linsen och skalmen

innebär reducerad optisk distorsion och lägre vikt. Kompatibel med linserna RIDESCAPE ES

och RD.

Equinox4: Modellen Equinox4 med halvbåge har en tuff stil som inte bara är väldigt snygg,

utan också gör glasögonen extra styva och tåliga. Omvändbar näskudde och giftfri TPE vid

tinningen för extra komfort. Equinox4 passar linserna RIDESCAPE RD och OR, och är därför

perfekt för flera discipliner.
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RIDESCAPE kommer i butik i mars 2021.

Rekommenderade butikspriser:

Equinox4: 1 149 SEK

Aerolite P: 1 179 SEK

RIDESCAPE: The Future Never Looked Lighter
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TILL REDAKTÖREN:

1. Embargo: onsdag, 31 mars 2021, kl 18.00 CET

2. Bilder:

https://www.dropbox.com/sh/ro5gcuuey0en2jm/AAAsc8vISX2tNhQVhS2PDUL3a?dl=0
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