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SPORT/LEESBRIL
EAGLE 5
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Leds-sport vo.f. is een jong bedrijf' gestart
vanuit de hobby's, MTB, CX, weg, toeren,
motorrijden etc. Mede door het feit dat wij
moeite kregen om gegevens tijdens het fietsen
of biken af te lezen van gps, fietscomputer,
en het ook moeilijk werd om gegevens van
een kaart onderweg vlot te lezen, werd een
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om deze
zeer goed product
ontwikkeld
ongemakken weg te werken. Zo ontstond de
bifocale sport/leesbril - de Eagle 5 - zodat
alles meteen veel comfortabeler werd.
De Eagle Five is verkri.fgbaar met zwart ft
frame en in de sterktesvan + 1,5 + 2,0 + 2,5 + 3,0
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Geuícht:29 gram
Prijs: 59,95 euro
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Wij hebben de EAGLE 5 in de praktijk getest
+3.0). Dit werd echt een ongewone meevaller! Het is een
echte sportbril die goed beschermt tegen de zon en tegen
insecten en ander ongemak dat je tijdens het fietsen kan
teisteren, maar wat een enorme ervaring is, dat je zonder de
minste moeite perfect de gegevensvan je fietscomputer en
van ie GPS kan aflezenl
In Êetspositie krijg je automatisch prima zicht op je
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boordapparatuur zonder dat je daar bewust moeite voor
moet doen. Vanaf het moment dat je het hoofd lichtjes buigt
om af te lezen werken meteen de versterkte lenzen; alles
verloopt op een vlotte, natuurlijke manier. Je hebt gewoon
het gevoeldat er met de kwaliteit van je ogen echt niks meer
aan de hand is.
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Het frame zit perfect en het geheel heeft een moderne,
sportieve look. Bovendien worden bruine, gele en helemaal
heldere glazen meegeleverd.Deze glazen hebben een filter:
helder: 0 geel 1 bruin 3 (blokkering 385 nm) Je koopt dus
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niet enkel een sportbril maar tegelijk
ook een bril met een leeszone. (deze
leeszone
heb je bovendien ook bij alle
meegeleverde
glazen). De neusbrug is
verwisselbaar
en is er in zwart, grijs en
oranje
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De leveringomvat ook een opbergetui,
neusbruggen
in zwart, griis en oranie
en een aanklikbare hoofdband.
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CONCLUSIE
Een bijzonder nuttig accessoirevoor
wie ervaart dat hijlzij djdens het
fietsen of biken moeite heeft om
een degelilke kijk te hebben op de
gegevensvan de fietscomputer of op
de GPS of smartphone - of wie zich
ergert telkens hijlzij van de rweewieler
moet om even de kaart te raadplegen.
Info (en eventueel bestellen): website
wwu. Leds-sport.nl
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