K2 VIZIO PRO 150 ML
Niewidzialna wycieraczka
Indeks produktu: D4028
Kod kreskowy: 5906534017543

Dane techniczne
Pojemność: 150 ml
Ilość w kartonie: 6

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
K2 VIZIO PRO - marzenie każdego kierowcy i samochodu. Produkt niezwykły, który niczym pole siłowe
odpycha od przedniej szyby deszcz i zabrudzenia, zwiększając pole widzenia i bezpieczeństwo jazdy
samochodem. Jedyna, prawdziwa, oryginalna niewidzialna wycieraczka. W 100% profesjonalna powłoka
hydrofobowa, tworząca na powierzchni szyby trwałą i solidną barierę ochronną.
K2 VIZIO PRO znacząco poprawia widoczność w czasie opadów deszczu. Po użyciu powłoki szyba staje się
niezwykle gładka, a pęd powietrza z łatwością spycha z niej krople wody oraz śnieg. Burza, ulewa, zamieć
śnieżna - nie stanowią dla niej wyzwania.
Efekt samoistnego odprowadzania wody z powierzchni szyby ułatwia jazdę już od prędkości 45 km/h. Czym
większa prędkość lub natężenie opadów, tym produkt działa skuteczniej. Dodatkowa powstała na
powierzchni szyby powłoka ochrona ułatwia usuwanie zanieczyszczeń, pozostałości po owadach, a w okresie
zimowym redukuje zamarzanie szyby i osadzanie się szronu.
Szyba z niewidzialną wycieraczką daje się znacznie łatwiej odmrozić i dłużej pozostaje czysta.
Ponadto powłoka K2 VIZIO PRO wydłuża żywotność piór wycieraczek, które pracują pod mniejszym
obciążeniem i wolniej się zużywają.
Niewidzialna wycieraczka K2 VIZIO PRO, choć zaprojektowana z myślą o użyciu przez profesjonalnych
odbiorców, jest wyjątkowo prosta w aplikacji. Bez problemu poradzi z nią sobie każdy użytkownik. Wypróbuj
ją już dziś i zwiększ bezpieczeństwo oraz komfort jazdy samochodem.

Film
https://www.youtube.com/watch?v=_UXs5bpt13A

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/232295290?rel=0&startSlide=1

Porady
Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku
opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Nakładanie niewidzialnej wycieraczki K2 VizioPro - instrukcja krok po
kroku
Czytaj więcej
Nie wiesz jak nałożyć niewidzialną wycieraczkę na swoją szybę?
Aplikacja K2 VizioPro jest prosta i wykonasz ją bez problemu
samodzielnie, ale powinieneś pamiętać o kilku złotych zasadach.
Nieprawidłowe
nałożenie
niewidzialnej
wycieraczki
może
spowodować pogorszenie widoczności i straci ona swoje właściwości.
Najczęściej popełniane błędy Przygotowanie stanowiska pracy
Wydajność VizioPro oraz trwałość produktu na szybie Instrukcja
aplikowania K2 Vizio Pro Najczęściej popełniane błędy Jednym z
najczęstszym błędem jest niedotrzymanie czasu schnięcia
niewidzialnej wycieraczki na szybie poprzez zbyt wczesne dotarcie.

https://k2.com.pl/blog/k2-viziopro-instrukcja-krok-po-kroku/
2. W jaki sposób SKUTECZNIE usunąć owady z karoserii? - wyjaśniamy
Czytaj więcej
Rój owadów przyklejonych do przodu auta to niemal pewna pamiątka
każdego letniego wyjazdu. Nie dosyć, że nie wygląda atrakcyjnie, to
jeszcze potrafi stawić silny opór każdej próbie zmycia np. na myjni
samoobsługowej.

https://k2.com.pl/blog/usuwanie-owadow/
3. K2 Roton i Roton pro – czym się różnią produkty K2 od produktów K2
Pro
Czytaj więcej
Kosmetyki do samochodu to dziesiątki produktów o rozmaitym
przeznaczeniu, które niedoświadczonego użytkownika mogą
przyprawić o zawrót głowy. Postanowiliśmy wyjaśnić różnice
pomiędzy
najpopularniejszymi
kosmetykami
K2,
a
ich
profesjonalnymi odpowiednikami z linii K2 Pro. Zanim zaczniemy,
warto wiedzieć, że wszystkie produkty z linii Pro projektowane były z
myślą o użytkownikach profesjonalnych np.

https://k2.com.pl/blog/k2-pro-vs-k2-gold/
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