X.VILIJORD
CARACTERÍSTICAS
- Casco X-MATRIX 2 (fibra de Vidro, fibras orgânicas 3D; malha estrutural especial;
fibras orgânicas de alto desempenho; fibra de vidro biaxial twile; fibras orgânicas);
ou Casco em X-pro Carbon (versão Carbon Zero);
- Número de calotas: 3 (XXS-S | M-L | XL-XXXL);
- Design aerodinâmico, desenvolvido para minimizar a fadiga em viagens longas,
com a máscara fechada ou aberta;
- Pala aerodinâmica, projectada para uso off road
- Extensor de pala ajustável e removível, para maior protecção da luz solar
- Morfofit – design ergonómico na zona da cara;
- Botão de abertura da máscara de fácil acesso e segurança anti-abertura;
- Super locker 360º de duplo pivot para a máxima segurança da máscara
quando levantada;
- Sistema de Isolamento Acústico com ultra selagem em borracha à volta
da Máscara e Viseira;
- Viseira PC Lexan com posição de anti-embaciamento e fecho central;
- Sistema de troca rápida de viseira X-Swift;
- Viseira com cavidade para Pinlock;
- Campo de visão panorâmico;
- Óculos de Sol Internos com botão de fácil acesso;
- Fecho Micrométrico em aço inoxidável;
- Visão Nocturna – reflectores nas laterais, frente e traseira do capacete;
- Tecidos X.MART DRY;
- Forro anti-alérgico e anti-transpiração;
- Forro e laterais 3D, amovíveis, ajustáveis e laváveis;
- Easy Fit para usuários de óculos;
- Deflector de queixo amovível;
- Casco e perfis aerodinâmicos;
- Sistema dinâmico de Ar – 1 entrada e 2 saídas de ar;
- Ventilação do queixo;
- Narigueira Amovível
- Preparado para o uso do sistema de intercomunicação NEXX X.COM 2
instalação fácil “Plug&Play”
- Suporte amovível para câmara de acção no topo e lateral;

ESPECIFICAÇÕES
Peso: X-Pro Carbon: 1650 grs +/- 50 grs | X-Matrix 2: 1800 grs +/- 50 grs
Tamanhos disponíveis: XXS ao XXXL
Homologações: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

