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MOST -  Bądź aktywny, 
nie zasypiaj na zimę 

Tylko teraz kupując jeden z oferowanych zestawów ściernic MOST 
otrzymasz wyjątkowy upominek - 

opaska sportowa Xiaomi Mi Band 4

1. Tarcze ultracienkie MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX Futura do cięcia stali zwykłej i nierdzewnej
• cięcie szybkie i komfortowe, bez potrzeby stosowania nacisku na szlifierkę
• wydłużona żywotność i wysoka wydajność w porównaniu z tarczami standardowymi  
• nie występuje przegrzewanie materiału podczas cięcia

2. Tarcze szlifierskie MOST PRO 27 125 x 6,8 x 22 INOX do szlifowania stali zwykłej i nierdzewnej
• ściernice szlifierskie MOST o unikalnej recepturze oferujące wysokie tempo skrawania i lekkość szlifowania
• doskonałe w każdym obszarze zastosowań, zwłaszcza na stalach specjalnych i o podwyższonej wytrzymałości 
• eksploatacyjnie zbliżone do innowacyjnych tarcz ceramicznych, przy zachowaniu ceny tarcz konwencjonalnych 

3. Ściernice lamelowe MOST PRO Zirconium XL  125x22 gr 40 i 60 do szlifowania stali zwykłej i nierdzewnej
• wzmocnione lamele szlifujące z nasypem ziarna cyrkonowego na usztywnionym podłożu bawełnianym z poliestrem
• powiększona ilość i zwiększona długość lameli szlifujących w porównaniu do większości tarcz na rynku
• zapewniają elastyczność przy obróbce spoin i szlifie powierzchniowym, zachowując wysoką żywotność przy szlifowaniu krawędzi 

4. Dyski fibrowe MOST Ceramic DG67TOP z mikrokrystalicznym ziarnem ceramicznym do szlifowania stali zwykłej i nierdzewnej
• wysoka agresywność i wydajność szlifowania dzięki zastosowaniu samoostrzącego ziarna ceramicznego
• niższa temperatura szlifowania dzięki dodatkowej warstwie aktywnej TOP COATING 
• najlepszy efekt szlifowania w połączeniu ze sztywnymi podkładkami szlifierskimi MOST:
         - MOST Coolflow Very Hard (9M 00 100350)
         - MOST Turbo Hard (9M 00 100351)

W PREZENCIE:



Zestawy promocyjne
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Do wyboru:
• zestaw 100 szt. tarcz lamelowych MOST PRO Zirconium XL  125 x 22 gr. 40  (indeks 94 12 12510J)
• zestaw 100 szt. tarcz lamelowych MOST PRO Zirconium XL 125 x 22 gr. 60  (indeks 94 12 12520J)
• zestaw 400 szt. tarcz ultracienkich do cięcia MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX Futura  (indeks 94 12 12530J) 
• zestaw 100 szt. tarcz do szlifowania MOST PRO 27 125 x 6,8 x 22 INOX  (indeks 94 12 12540J)
• zestaw 200 szt dysków fibrowych do szlifowania MOST Ceramic DG67TOP 125 gr 36 (indeks 94 12 12560J)

Xiaomi Mi Smart Band 4 to zupełnie nowy ekran AMOLED, wyświetlający 
obraz w 16,7 milionach kolorów! Wyższa względem poprzednika rozdziel-
czość wraz z możliwością personalizacji ekranu sprawi, że każdy odnajdzie 
idealny wygląd dla siebie. Wiele funkcji, w tym możliwość sterowania apli-
kacją muzyczną z poziomu opaski jeszcze bardziej zwiększy wygodę i kom-
fort Twojego treningu!

Monitorowanie 
aktywności oraz pływania
Wodoszczelność do 50 m,
3-osiowy akcelerometr,
3-osiowy żyroskop.

Kolorowy 
wyświetlacz AMOLED
Otrzymuj powiadomienia 
o połączeniach oraz 
wiadomościach.

Monitorowanie 
zdrowia
Czujnik tętna 24/7 oraz 
sprawdzanie jakości snu.

Żywotność baterii 
do 20 dni
Pojedyncze naładowanie 
wystarcza do 20 dni pracy 
opaski.

Twój personalny trener, który zawsze dotrzyma Ci kroku 
W pływaniu
Wodoszczelność 5 ATM do 50 m. Mi Band 4 rozpoznaje 5 różnych stylów pływania. 
Rejestruje 12 zestawów danych, w tym tempo pływania i liczbę uderzeń.
W jeździe na rowerze
Kontrola tętna w czasie rzeczywistym. Upewnij się, że masz najefektywniejszy 
trening kiedy jeździsz po górskich drogach lub leśnych ścieżkach.
W bieganiu
Mi Band 4 śledzi tempo i liczbę kroków. Utrzymuj bezpieczny trening, 
niezależnie od tego, czy biegasz na krótkich, czy długich dystansach.
W chodzeniu
5 podstawowych zestawów danych pomaga poprawić wydajność chodzenia.
W dowolnym treningu
Niezależnie od tego, jaki sport trenujesz, Mi Smart Band 4 
będzie śledzić tętno, spalone kalorie i nie tylko.


