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adidas представя новото поколение скоростни обувки – adizero f50® 
Обувката, която позволява на играчите да бъдат по-бързи от всякога. 

 
С огромно вълнение adidas представя новото поколение футболни обувки adizero f50®, обувките които 
позволяват на играчите да бъдат по-бързи от всякога. 
 
Новите adizero F50® са изработени с прецизна техника във всеки един аспект на дизайна, базиран върху идеята 
за възможно най-бързо придвижване на играча по футболния терен. С тегло само от 165 грама, adizero F50® са 
едни от най-леките обувки на пазара. Те ще бъдат произведени в комбинация от ярко жълт и черен цвят с 
акценти от зелен по страничната и горна част на обувката. Футболните фенове ще могат да видят обувките за 
първи път на 7 ноември, когато най-добрият играч на света - Лео Меси дебютира с тях в мача срещу Селтик от 
UEFA Шампионска лига. 

 

 

adizero f50® 

 

Новите adizero F50® съчетават в себе си революционни технологии, които допринасят за създаването на най-
новия модел от изключително успешната silo серия. Sprintskin е синтетичен слой с дебелина от 1.5мм, който 
осигурява лекота и естествено усещане при контакт с топката. Sprintweb е 3D обемна текстура разположена по 
повърхността на обувката, която дава възможност за изключителен контрол върху топката, а също така осигурява 
стабилност при висока скорост. Последната характеристика в дизайна на модела е Sprintframe, устойчива и лека 
подметка с геометричен дизайн, която предлага на играчите перфектен баланс. 
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adizero f50® 
 

Новите технологии са разработени, за да позволят на играчите да бъдат по-бързи от всякога, а показателите за 
ефективност могат да бъдат проследени, анализирани и сравнени с тези на най-добрите играчи в света или с 
тези на приятелите ви чрез социалните мрежи и възможностите на технологията аdidas miCoach®. Специално 
проектираната кухина в новите adizero F50® е предназначена за съхранението на miCoach Speedcell® чип, 
който записва статистически данни като максимална скорост, изминатото разстояние и активни зони. След 
записването на данните, чипът може да се синхронизира безжично с iPhone / Ipod или PC / Mac, което позволява 
на играчите да анализират своето изпълнение, да получат съвети как да подобрят резултатите си и да ги 
сравняват с чужди постижения. 
 
От средата на ноември, някои от най-вълнуващите професионални играчи в света, като Дани Алвеш, Карим 
Бензема, Давид Силва и Давид Вия ще излязат на терена несейки новите adizero F50®. Моделът ще бъде 
достъпен в предтавителните магазини на adidas и оторизираните търговски вериги в началото на новата 2013 г. в 
комбинация от ярко жълт, черен и зелен цвят. В допълнение, футболистите ще могат да свалят изключително 
мобилно приложение, което ще отключи уникалнo adidas съдържание за новата обувка и ще им даде възможност 
да се доближат до марката и нейните посланици. За повече информация, моля посетете adidas.com/football или 
facebook.com/adidasfootball или ни последвайте на @adidasfootball в twitter. 
 
   
NB! Моля, ако използвате този PR материал, изпратете информация на  magi@bars.bg , за да можем да отразим публикацията в месечния мониторинг. 
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