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Gewo Neoflexx eFT 48
NOWOŚĆ GEWO
Cena

120,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Aby grać jak najlepiej, najpierw musisz znaleźć odpowiednią okładzinę. Na szczęście istnieje prosty wybór dla optymalnej
wydajności - GEWO Neoflexx eFT.
Nowa okładzina GEWO to idealne połączenie wszechstronności, grywalności i doskonałej kontroli piłki. Eco boost (eTec) jest
najważniejszą częścią tej serii okładzin. eTec gwarantuje precyzję, czucie i kontrolę we wszystkich sytuacjach. Dostępne
warianty: eFT48, eFT45 i eFT40. Jedna rzecz dotycząca okładzin stała się bardzo jasna podczas wielu spotkań w fazie produkcji
i serii testów z udziałem naszego zespołu trenerów GEWO: To nie najszybsza guma czyni mistrza.
"To takie proste: aby odnieść sukces, potrzebujesz sprzętu, na którym możesz polegać w każdej sytuacji, aby zdobyć więcej
punktów niż przeciwnik".
Ta seria okładzin zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, przy doskonałym stosunku jakości do ceny.
Więcej czucia, dłuższy czas kontaktu z piłką i wyższe wartości rotacji są głównymi cechami ekonomicznej okładziny tensorowej
GEWO Neoflexx eFT 48. Od wprowadzenia nowych piłek wielu graczy szuka nowej gumy spełniającej ich specjalne wymagania:
aby sprostać temu zapotrzebowaniu, opracowaliśmy nową okładzinę z nową technologią powierzchni DGC40+ o chropowatej
fakturze dla znacznie lepszej przyczepności piłki dla uzyskania większej rotacji - niezbędnej w nowoczesnym tenisie stołowym.
Nowy różowy podkład NEAS zapewnia wystarczającą prędkość we wszystkich ofensywnych zagraniach i została opracowana i
dokładnie przetestowana przez wyjątkowego koreańskiego gracza Yoo Nam Kyu. Dzięki nowej geometrii czopów i podkładowi
GEWO o twardości 48 ° guma idealnie dopasowuje się do piłki w trakcie uderzenia, zapewniając w ten sposób moc (eSpeed) i
rotację (DGC40 +) we wszystkich sytuacjach.
Dla dynamicznych, polegających na rotacji ofensywnych graczy, którzy koncentrują się na atakach typu topspin, ale wciąż
wymagają wystarczającej kontroli w sytuacjach, gdy gra się przy stole lub w grze pasywnej. GEWO Neoflexx eFT 48 otwiera
zupełnie nowy wymiar gry w tenisa stołowego.
Prędkość i rotacja mogą być zmieniane i kontrolowane perfekcyjnie - precyzja trafienia jest imponująca! Świetna kontrola przy
serwie i odbiorze.
Idealna dla graczy, którzy chcieliby spróbować czegoś innego niż klasyczne okładziny i nie przerzucili się jeszcze na Tensor,
ale teraz potrzebują więcej prędkości i dynamiki, aby poradzić sobie z piłką 40+ bez utraty kontroli i niezawodności.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Czerwony , Czarny
Grubość podkładu: 1,5 mm , 1,7 mm , 1,9 mm , 2,1 mm
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