u

SHALANE FLANAGAN

VISION TECHNOLOGY

NIKE VISION

PERFORMANCE. CLEARLY.
Nike introduceert drie ultramoderne innovaties op het gebied van
zichttechnologie voor sporters: geavanceerde sportoptiek met een zeer
hoge precisie, progressieve monturen en aangepaste glastinten. Bij Nike
Vision combineren we baanbrekende wetenschap op het gebied van
zicht met inzichten van de beste sporters. See sport better.

NIKE MAX OPTICS

SEE SPORT
NAUWKEURIG ZICHT ONDER ALLE HOEKEN
Voor sporters kan een bril die nauwkeurig zicht biedt, het verschil
maken tussen winnen en verliezen. Het gepatenteerde ontwerp
van Nike Max Optics is het enige ter wereld dat vervorming in het
zicht vooruit volledig elimineert en vervorming over de volledige
bolling van het glas minimaliseert. Bij glazen van minder hoge
kwaliteit kan alleen een nauwkeurig zicht naar voren worden
gegarandeerd, maar Nike Max Optics biedt sporters beter zicht
voor een groter gebied. Bij sport gaat het immers niet alleen om
rechte lijnen.

ONTWIKKELING VAN HET NIKE MAX OPTICS-GLAS:
A. Nike heeft een uniek, gepatenteerd gedecentreerd glas
ontwikkeld dat vervormingsvrij beeld naar voren biedt
en vervorming tegengaat over de volledige bolling van
het glas. Dit leidt tot een optische ervaring waar onze
concurrenten alleen maar van kunnen dromen.

OPTIMALE ZONE

B. Vóór het snijden plaatst Nike Vision het
onafgewerkte glas zodanig dat de zichtlijn op
één lijn komt te liggen met de optische ‘sweet
spot’ van het glas voor een optimale optische
ervaring.

NIKE MAX OPTICS

BETTER.
GLAS VAN LAGERE KWALITEIT:
C. De meeste zonnebrilglazen worden uit het
midden van een onafgewerkt glas gesneden.

DIEPTEPERCEPTIE:
D. Bij brillen van minder hoge kwaliteit kunnen voorwerpen dichter bij of verder
weg lijken dan dat ze werkelijk zijn. Hierdoor kan het gebeuren dat de sporter
zich op een verkeerd punt richt of langzamer reageert. Nike Max Optics biedt
nauwkeurig, vervormingsvrij zicht naar voren en aan de zijkanten.

ZICHTBARE PERCEPTIE:

WAARHEIDSGETROUW ZICHT:

E. Door vervorming in het perifeer
zicht, ontstaat er een kloof
tussen wat u denkt te zien en
wat u daadwerkelijk ziet.

F. Minimale vervorming in de zichtlijn
betekent dat voorwerpen zich ook
daadwerkelijk bevinden waar ze
lijken te zijn.

UITSNIJDING
UIT HET MIDDEN
E. VERVORMING
F. WERKELIJKHEID
E. VERVORMING

NIKE MAX TINT TECHNOLOGY

THE
STAY FOCUSED
Nike en Transitions Optical hebben de handen ineen
geslagen en samen een glas ontwikkeld waarbij alle
voordelen van de gepatenteerde tinten van Nike ten goede
komen aan de prestatie en dat zich ook nog eens aanpast
aan de verschillende sportomgevingen en het veranderende
licht. Het ideale glas om de wedstrijd naar uw hand te zetten.

NIKE MAX TRANSITIONS SPEED TINT
u

u

u

u

De transmissie van zichtbaar licht verandert bij de Nike Max
Transitions Speed Tint van 49,7% naar 13%, afhankelijk van
de hoeveelheid licht.
Speciaal gemaakt voor gebruik op wegoppervlak en om te
focussen op één punt.
Weerkaatst het schadelijke, hoogfrequente licht dat door het
asfalt gereflecteerd wordt.
Aangenamere hardloopervaring doordat uw ogen en lichaam
zich kunnen ontspannen.

LICHTCONSTRUCTIE
SPEED TINT

LIGHT CHANGES, THE LENS CHANGES.
NIKE MAX TRANSITIONS OUTDOOR TINT
u

u
u
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De transmissie van zichtbaar licht verandert bij de Nike Max
Transitions Outdoor Tint van 45% naar 15%, afhankelijk van
de hoeveelheid licht.
Speciaal gemaakt voor gebruik in de natuur.
Dimt het zonlicht en laat schaduwrijke omgevingen lichter lijken. LICHTCONSTRUCTIE
OUTDOOR TINT
Helpt om gefocust te blijven op details.

NIKE MAX TRANSITIONS GOLF TINT
u

u
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De transmissie van zichtbaar licht verandert bij de Nike Max
Transitions Golf Tint van 50% naar 26%, afhankelijk van de
hoeveelheid licht.
Speciaal gemaakt voor de visuele uitdagingen van de golfsport.
Maakt de contouren van de green beter zichtbaar.
Benadrukt het wit van de bal, waardoor deze sterk opvalt.

LICHTCONSTRUCTIE
GOLF TINT

NIKE MAX TINT TECHNOLOGY
OP WETENSCHAPPELIJKE WIJZE AFGESTEMD OP SPECIFIEKE OMGEVINGEN

WITH

WITHOUT

100% UVA/B

VLT 20%

NIKE MAX GOLF TINT: READ THE GREEN
De gepatenteerde Nike MAX Golf Tint maakt essentiële details van de fairway en
de green beter zichtbaar, onderdrukt onnodige visuele informatie die u alleen
maar afleidt en versterkt het wit van de bal, zodat u uw slag kunt volgen. Deze
tint, die specifiek is afgestemd op de golfsport, is ideaal op elke golfbaan, zowel

wanneer de zon schijnt als wanneer het bewolkt is.
De bal valt echt op en de contouren van de green zijn perfect zichtbaar door de
Nike MAX Golf Tint. Gemaakt voor complexe visuele uitdagingen op de golfbaan.

WITH

WITHOUT

100% UVA/B

VLT 16%

NIKE MAX SPEED TINT: RELAX YOUR EYES AND RUN
De Nike Max Speed Tint is gemaakt voor hardlopers die blootgesteld worden aan
direct zonlicht en het verblindende licht dat vanaf het asfalt gereflecteerd wordt.
Omdat hardlopers zich gedurende een lange afstand op één punt moeten richten,

is bij de ontwikkeling van de Nike MAX Speed Tint de wetenschap ingezet om dit
vermoeiende en schadelijke hoogfrequente licht te dimmen. Elimineer het felle licht
dat wordt gereflecteerd vanaf de weg en ontspan uw ogen en uw gehele lichaam.

NIKE MAX TINT TECHNOLOGY

WITH

WITHOUT

100% UVA/B

VLT 17%

NIKE MAX OUTDOOR TINT: SEE EVERYTHING
De Nike MAX Outdoor Tint is ontworpen ter optimalisatie van het zichtbare
spectrum in natuurlijke omgevingen. Deze tint weerkaatst het verblindende,
directe zonlicht en maakt details in de schaduw lichter. Hierdoor ziet u

alles om u heen beter en kunt u tegelijkertijd uw ogen ontspannen. Dim het
zonlicht, maak schaduwrijke omgevingen lichter en mis niets meer met de
Nike MAX Outdoor Tint.

WITH

WITHOUT

100% UVA/B

VLT 17%

NIKE MAX VOLT TINT: DEFEND AGAINST DARKNESS
De Nike MAX Volt Tint-technologie versterkt het beschikbare licht in sterke mate,
zodat u uw ogen kunt beschermen terwijl u traint in het donker. Dit glas is speciaal
gemaakt voor hardlopen in de stad tijdens zonsopgang, in het schemerdonker en
zelfs ‘s nachts. Het maakt details in de schaduw beter zichtbaar, waardoor u niet

alleen beter ziet, maar ook uw ogen beschermd zijn tegen het vuil en stof uit de
stad. Schep licht in het donker en bescherm uzelf tegen rondvliegende stofdeeltjes
met de Nike Max Volt Tint.

NIKE MAX TINT TECHNOLOGY

WITH

WITHOUT

100% UVA/B

VLT 11%

NIKE MAX POLARIZED: SILENCE THE GLARE
De Nike MAX Polarized-technologie verzwakt de felle, verblindende schittering
die wordt gereflecteerd vanaf het water of besneeuwde oppervlakken. Als u
hier zonder oogbescherming in kijkt, hebt u het gevoel dat u naar een tweede
zon kijkt. Met deze optische filterinnovatie wordt voorkomen dat licht uit

bepaalde hoeken door het glas schijnt. Stop met turen, start met een betere
focus. Laat u niet langer verblinden door de schittering van de sneeuw, het
water en al het andere dat licht weerkaatst en u het zicht ontneemt.

NIKE INTERCHANGE

(Nike Interchange)

MATCH ANY LIGHT CONDITION
Met Nike Interchange kunt u de glazen op uw favoriete montuur
verwisselen, zodat u altijd een zonnebril hebt die geschikt is
voor het weer van die dag en de sport die u wilt gaan beoefenen.
Er is een Nike Max-glas voor iedere situatie. Veilig, nauwkeurig,
veelzijdig. Nike Interchange.

NIKE INTERCHANGE ACCESSORY LENSES

TRANSMISSIE ZICHTBAAR LICHT

OMGEVING
WEG
GOLFBAAN
GRAS/VELD
PAD
SNEEW
WATER
ZAND
WEINIG LICHT
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Sterk aanbevolen

MAX
CLEAR

MAX ORANGE
BLAZE

MAX MEDIUM
SMOKE

MAX VOLT
TINT

MAX OUTDOOR
TINT

MAX GOLF
TINT

VLT. 91.9

VLT. 53.2%

VLT. 32.7%

VLT. 31.2%

VLT. 16.5%

VLT. 20.3%

100% UVA/Bbescherming

100% UVA/Bbescherming

100% UVA/Bbescherming

100% UVA/Bbescherming

100% UVA/Bbescherming

100% UVA/Bbescherming

Bescherm uw
ogen tegen wind,
regen, vuil en
rondvliegende
stofdeeltjes.

Biedt meer contrast
bij weinig tot matig
licht.

Biedt de hele dag
comfort bij veel
zonlicht en weinig
reflectie.

Maak uw omgeving
lichter en verscherp
het contrast bij weinig
licht.

Dim het zonlicht,
maak schaduwrijke
omgevingen lichter en
mis niets meer.

Biedt de hele dag
comfort, laat de
bal opvallen en de
contouren van de
green zijn perfect
zichtbaar.
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MAX SPEED
TINT

MAX GREY
POLARIZED

MAX BROWN
POLARIZED

MAX GREY/
SILVER FLASH

MAX GREY/
BLUE FLASH

MAX
GREY

VLT. 16.8%

VLT. 16.8%

VLT. 16.5%

VLT. 15.1%

VLT. 14.7%

VLT. 13%

100% UVA/Bbescherming

100% UVA/Bbescherming

100% UVA/Bbescherming

100% UVA/Bbescherming

100% UVA/Bbescherming

100% UVA/Bbescherming

Elimineert het
verblindende licht dat
wordt gereflecteerd vanaf
de weg, zodat uw ogen en
lichaam zich kunnen en
de hardloopprestaties erop
vooruitgaan.

Laat u niet langer verblinden
door de schittering van
de sneeuw, het water en
andere vlakke reflecterende
oppervlakken. (Wordt
afgeraden voor de golfsport
en andere sporten waarbij
het hoofd gedraaid wordt)

Laat u niet langer verblinden
door de schittering van
de sneeuw, het water en
andere vlakke reflecterende
oppervlakken. (Wordt
afgeraden voor de golfsport
en andere sporten waarbij
het hoofd gedraaid wordt)

Biedt een
nauwkeurige
kleurperceptie bij
veel zonlicht en
weinig reflectie.

Biedt een
nauwkeurige
kleurperceptie bij
veel zonlicht en
weinig reflectie.

Biedt een
nauwkeurige
kleurperceptie bij
veel zonlicht en
weinig reflectie.
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NIKE MAX
TRANSITIONS
Outdoor
Golf
Speed
VLT. 45-15% VLT. 50-26% VLT. 49.7-13.5%
100% UVA/B-bescherming
Nike MAX Transitions Speed Tint, Golf
Tint en Outdoor Tint passen zich aan
verschillende sportomgevingen en
veranderende lichtomstandigheden aan.
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NIKE LENS TECHNOLOGY

OPTISCHE PRECISIE ONTWIKKELD DOOR TOPSPORTERS

SCHOKBESTENDIG

De visuele eisen vanuit de sportwereld vergen een bril met hoge precisie die het verschil kan maken
tussen winnen en verliezen. Nike werkt samen met sporters om tot het ideale pakket voordelen te komen,
waarmee ze maximaal kunnen presteren zonder afgeleid te worden.

Nike-glazen worden vervaardigd polycarbonaat
en nylon, beide breukvaste, lichtgewicht en
schokbestendige materialen.

SEE EVERYTHING.

100% UV-BESCHERMING

RIPEL-COATING

GESCHIKT VOOR GLAZEN OP STERKTE GLAZEN OP MAAT

Nike Eyewear biedt de beste bescherming
polycarbonaat glazen met 100% bescherming tegen
UVA/B-straling, en met de glazen van Nike, zoals Max
Polarized, Golf Tint, Speed Tint en Outdoor Tint bent u
altijd beschermd tegen de elementen, zodat u de sport
beter kunt zien.

De geavanceerde waterafstotende coating beschermt het
oppervlak tegen krassen en stoot vloeistoffen af. Water,
zout, zand, olie, vuil, stof, zweet en vingerafdrukken zijn
moeiteloos te verwijderen.*

Veel NIKE-zonnebrillen kunnen worden voorzien van
glazen op sterkte. Doe navraag bij de opticien bij u in
de buurt of gebruik het veilige, optische clipsysteem
om uw glazen op sterkte te gebruiken in combinatie
met de bril.

NIKE biedt Pro-Cut en XL*-glazen om in al uw
behoeften te kunnen voorzien.

*beschikbaar voor geselecteerde modellen

NIKE FRAME TECHNOLOGY
(Verstelbare veer)

(Rand)
(Cam-Actionscharnieren)

(Nike Interchange)

(Nylon)

(Silicone/Rubber)

(Verstelbare, geventileerde neusbrug)

DOOR DE SPORTER, VOOR DE SPORTER

STABILITEIT

COMFORT

Elk detail op onze sportbrillen is specifiek ontwikkeld voor sporters en hun favoriete
sport, op basis van essentiële input van medesporters. Ons doel? Betere sportprestaties,
minder afleiding en scherper zicht — de hele dag.

Nike heeft het Occipital Wrap Fit-montuur en de Grip
Zones ontworpen ter optimalisatie van de pasvorm, het
comfort en de stabiliteit. Hiermee wordt voorkomen dat
de bril afglijdt of opspringt wanneer u intensief sport.

Nike werkt samen met de ‘s werelds beste topsporters
om een bril met een pasvorm te ontwikkelen die
perfect is afgestemd op de sport. Bij het ontwerpen
van het hele montuur staat de sporter centraal; elk
detail in het ontwerp is bedoeld om het comfort te
verhogen, betere bedekking en bescherming te
verschaffen en superieure veelzijdigheid te bieden.

ENGINEERED PRECISION.

VERSTELBAAR

VENTILATIE

PASVORM EN BEDEKKING

BESCHERMING

De verstelbare siliconen/rubberen geventileerde
neusbrug en de verstelbare, nauw aansluitende
veren zorgen voor maximale stabiliteit en bieden
een pasvorm die perfect op maat te maken is. U
past de veren en de neusbrug eenvoudig aan uw
exacte maten aan.*

De Flying Lens-technologie, het Vented Lens-design
en de Adjustable Ventilated Rubber Nose Bridge
bevorderen de luchtstroom en zorgen ervoor dat de
glazen minder snel beslaan.*

Het Sport Wrap-design van Nike biedt maximale
bedekking en zorgt voor een groter perifeer blikveld.

In Nike-monturen is een speciale rand verwerkt die
voorkomt dat er glas in de ogen komt wanneer het glas
een tik krijgt.
*beschikbaar voor geselecteerde modellen
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