
WILEY X SABER ADVANCED

ROZMĚRY

Šířka brýlové čočky  44 mm

Délka stranice 120 mm

Šířka nosníku  25 mm
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Střelecké brýle podléhající přísným balistickým testům, které kromě 
extrémní odolnosti vynikají možností výměny čoček či použití elastického 
nosníku, který jen podtrhuje obrovskou fl exibilitu brýlí použitelných přímo 
na míru pro vás. Mimořádná ochrana zraku před UV zářením a odlesky je 
samozřejmostí, a to i navzdory 89% propustnosti, díky které nedochází ke 
zkreslování barev.



POZNÁMKY

Kombinují v sobě vlastnosti ochranných, slunečních i dioptrických brýlí. Celé brýle jsou certifikovány bez-
pečnostními testy EN.166 a zajišťují tak vašim očím maximální ochranu i v extrémních podmínkách.

Brýle Wiley X jsou testovány a certifikovány organizací ANSI na odolnost proti nárazu těžkým tělesem (High 
Mass Impact Test). Brýle s tímto certifikátem jsou vystaveny nárazu 500 g těžkého projektilu puštěného  
z výšky 127 cm. 

HIGH PRESCRIPTION (RX) – Dioptrická korekce

ANSI HIGH MASS IMPACT TEST – Test odolnosti proti nárazu těžkým tělesem

Brýle certifikované podle standardu EN.166f musí odolat nárazu ocelové kuličky o průměru 22 mm a váze 
43 g spuštěné z výšky 1,3 m a dopadající rychlostí 18 km/h. Nerozbitá čočka musí zůstat pevně zasazena  
v rámu brýlí, rám musí zůstat nepoškozen.

Hlavní ochranné vrstvy čoček Wiley X jsou vyrobeny z polykarbonátů, jejichž struktura je tvořena atomy 
uhlíku a fenolu. Ty dodávají brýlím až desetinásobně vyšší odolnost proti nárazu než u běžných skleněných 
čoček. Výhodou je ale i jejich nízká hmotnost. Spolehlivost a bezpečnost čoček Wiley X je testována a certi-
fikována Americkým národním standardizačním institutem (ANSI).

EN. 166F

HARD COATING

Brýle certifikované podle standardu ANSI HIGH VELOCITY IMPACT musí odolat nárazu ocelové 
kuličky o průměru 6,35 mm vystřelené rychlostí 164,6 km/h. Nerozbitá čočka musí zůstat pevně 
zasazena v rámu brýlí, rám musí zůstat nepoškozen.

ANSI HIGH VELOCITY IMPACT TEST - TEST ODOLNOSTI PROTI STŘELÁM

BALENÍ OBSAHUJE:
Pouzdro na brýle,
látkový obal
pogumovaný nosník,
elastický pásek.

MOŽNO DOOBJEDNAT:
nosič na dioptrické čočky


