
Julbon ansiosta tarvitset vain yhden linssin!
Monet laskulasimerkit kilpailevat innovaatioista, joilla tehdä linssien vaihto entistä helpommaksi. Julbo sen sijaan on keskittynyt
fotokromiseen teknologiaan. Linssi, joka vaihtaa väriä ja mukautuu valo-olosuhteisiin on parempi kuin mikään vaihdettavien
linssien systeemi. Tarvitset vain yhden linssin.

Talviurheilussa silmien suojaaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä lumi heijastaa 80-90 % auringon säteilystä. Edes pilvet eivät
estä auringon haitallisia säteitä, ja puolet niistä läpäisevät sumunkin. Mitä korkeammalle vuoristossa mennään, sitä voimakkaampi
on säteily säästä huolimatta. Valo-olosuhteet vaihtelevat myös vuodenaikojen mukaan.

Valon osuessa linssiin osa siitä heijastuu pois, osa imeytyy linssin materiaaliin ja osa menee linssin läpi. Linssin läpi menevän
valon osuus (Visible Light Transmission) prosentteina kertoo linssin kategorian. Kategorioita on 5, joista 0 on kirkas linssi ja 4
tummin vaihtoehto.

Julbolla on neljä erilaista fotokromista ja polarisoitua linssiä, jotka on saatavissa kaikissa First Class laskulasimalleissa. Neljä
edistynyttä teknologista ratkaisua, jotka on testattu erilaisissa olosuhteissa, antavat jokaiselle mahdollisuuden nauttia lajista kuin
lajista täysillä. Zebra linssi tummenee kategorioiden 2-4 välillä käyttäen SHR (Super High Reactive) teknologiaa. Linssin väri
mukautuu huippuvauhdilla muuttuviin valo-olosuhteisiin. Heti kun valo alkaa himmetä tulee linssistä kirkkaampi. Linssit Zebra
Light, Cameleon ja Snow Tiger käyttää NTS (Non Temperature Sensitive) teknologiaa tarjotakseen parhaan suojan silmille
säässä kuin säässä.

Zebra light linssi tummenee kategoria 1 ja 3 välillä ja sen keltainen värjäys lisää valon alttiutta tehden sen sopivaksi jokaiselle
kelille. Snow Tiger linssin häikäisy filtteri ja polarisointi tekevät kontrastit näkyvämmiksi, ja näin ollen maaston luvusta helpompaa
erilaisissa keleissä. Sen oranssi väri ja kategoriat 2-3 toimivat niin aurinkokelillä kuin pilviselläkin säällä. Cameleon linssi on
paras valinta aurinkoisille vuoristorinteille kategorioiden 2-4 tarjotessa suojaa silmille ja 80 % polarisoinnin ja ruskean värin
tuodessa kontrastit paremmin esille. Zebra linssin entistä parempi reaktiivinen teknologia mahdollistaa tummumisen äärilaidasta
toiseen 22 sekunnissa.

Julbon fotokrominen teknologia on markkinoiden paras riippumattomien laboratorioiden tekemien testien mukaan. Tällä kaudella
Julbon teknologia harppaa vielä askeleen edemmäs. Kiitos uuden sukupolven pigmenttien, jotka ovat tällä hetkellä vain Julbon
käytössä, saadaan aikaan vielä parempi reaktiivisuus ja vakaus kun ennen.

Miksi fotokrominen linssi on parempi kuin vaihdettava? Koska linssi mukautuu valoon, ei sinun tarvitse tietää milloin vaihtaa linssi.
Sinun ei tarvitse vaihtaa linssejä ollenkaan. Laskulasit yksinkertaistuvat. On kätevämpää pitää samat lasit päässä koko päivän,
kuin kantaa vaihtolinssejä mukana. Tarvitset vain yhden linssin!

Julbon fotokromisten laskulasien hinnat 157,50€-199,50€
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