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ADIZERO CRAZY LIGHT 2! 

H adidas ζσνετίζει να ζπάει ηα ρεκόρ και παροσζιάζει ηο ελαθρύηερο μπαζκεηικό παπούηζι  

ζηον κόζμο… ακόμη ελαθρύηερο! 

 

Η adidas παξνπζηάδεη ην adizero Crazy Light 2, ην λέν κπαζθεηηθό παπνύηζη κε βάξνο κόιηο 269 γξ.! Ειαθξύηεξν από 

ηνλ πξνθάηνρό ηνπ -adizero Crazy Light- θαη πεξίπνπ 10% ειαθξύηεξν από θάζε άιιν παπνύηζη ηεο θαηεγνξίαο ηνπ, 

ην adizero Crazy Light 2 έξρεηαη πην ζηηβαξό, πην αεξνδπλακηθό θαη ζε αθόκα εληνλόηεξα ρξώκαηα.   

 

Η λέα γεωκεηξία ηνπ adizero Crazy Light 2 επηηξέπεη ηε κέγηζηε δπλαηή κείωζε βάξνπο θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, 

αιιά θαη ηνλ απόιπην έιεγρν ηωλ θηλήζεωλ. Με ην δηεπξπκέλν, αζύκκεηξν, εμωηεξηθό αληηζηήξηγκα ηεο θηέξλαο, 

SPRINTFRAME, ην παπνύηζη έγηλε πην ζηηβαξό, επηηξέπνληαο παξάιιεια απίζηεπην έιεγρν θηλήζεωλ ζην παξθέ. 

Επηπιένλ, ν λένο, αεξνδπλακηθόο, ζπλζεηηθόο ηζηόο SPRINTWEB, πην ιεπηόο από πνηέ, αγθαιηάδεη ην παπνύηζη ζε 3 

ζηξώζεηο θαη εληζρύεη ηε δύλακε ηωλ παηθηώλ, ηόζν ζηηο νξηδόληηεο, όζν θαη ζηηο θαηαθόξπθεο θηλήζεηο. 

https://www.facebook.com/adidasBasketball


Τν adiZero Crazy Light 2 εηλαη ζπκβαηό κε ην miCoach Speed_CellTM, βνεζώληαο έηζη 

ηνπο παίθηεο λα κεηξήζνπλ, λα δνπλ θαη λα κνηξαζηνύλ ηα ζηαηηζηηθά ηνπο. Η 

ηερλνινγία ηνπ miCoach Speed_CellTM, κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηα δεδνκέλα ηεο 

επίδνζεο ηνπ αζιεηή ζε 360ν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο ή ηνπ αγώλα. Η 

κλήκε ηνπ miCoach Speed_CellTM έρεη ρωξεηηθόηεηα γηα λα απνζεθεύεη πάλω από 7 

ώξεο δεδνκέλωλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα ζπγρξνληζηνύλ αζύξκαηα κε ην smartphone 

ηνπ ρξήζηε θαη λα αλέβνπλ ζην facebook ή ζην twitter. 

 

 

Τν adiZero Crazy Light 2 ήδε πξωηαγωληζηεί ζηα πόδηα ηωλ αζηέξωλ ηνπ NBA πνπ ηα επέιεμαλ γηα ηα Playoff πνπ 

δηεμάγνληαη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνύ θαη από ηνλ Ιούνιο ζα είλαη δηαζέζηκν ζηα θαηαζηήκαηα ηεο adidas, 

θαζώο θαη ζε επηιεγκέλα θαηαζηήκαηα αζιεηηθώλ εηδώλ.  

 

Βρες ηα basketball νέα ηης adidas ζηη ζελίδα: www.facebook.com/adidasBasketball και ζηο twitter account @adidasgr  

Περιζζόηερες πληροθορίες ζτεηικά με ηην adidas μπορείηε να βρείηε ζηο: http://news.adidas.com/GR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:  

 
 
 
 

ADIDAS: 

Φωτεινή Πριοβόλου 

Communications & P.R. Manager 

T: + 30 210 8930832 

M: + 30 6973 550 526 

E-mail: fotini.priovolou@adidas.com 

 

CIVITAS: 

Ξενοφών Ελευθεριάδης 

Account Manager 

T: +30 219 9991963 

M: +30 6945 151 071 

Email: x.eleftheriadis@civitas.gr 
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