
MODEL 3H 4H 5H 6H 7H 8H

LOFT 19° 21° 24° 27° 30° 33°

ÂNGULO DO LIE 58.5° 59° 59.5° 60° 60.5° 61°

COMPRIMENTO 40.5" 40" 39.5" 39" 38.5" 38"

SWINGWEIGHT D1 D1 D1 D1 D1 D1

MÃO ESQUERDA Sim Sim Sim Sim Sim Não

Velocidade rápida da bola do Flash Face SS21
Velocidade rápida da bola em uma área extensa em cada modelo e loft, com
nosso avançado Flash Face projectado para I.A. Então você vai acertar por
muito tempo, mesmo que perca o centro da face no momento do impacto.

Vôo reto da bola com deslocamento aumentado
Adicionamos mais compensação para ajudar a reduzir seu slice ou grande
perda. Este deslocamento aumentado ajuda a promover um vôo mais recto
da bola por mais distância.

Lançamento aprimorado e controle de trajectória da ponderação de
tungstênio dual MIM
Centro de Gravidade optimizado para lançamento e estabilidade com peso de
tungstênio dual MIM com formato preciso.

Maior velocidade da bola e lançamento fácil
Velocidade rápida da bola de duas barras Jailbreak internas que conectam a
sola e a coroa, para que o rosto possa suportar mais a carga no impacto. E
para criar um MOI mais alto em uma forma indulgente, usamos uma coroa de
carbono significativamente mais leve que nos permite redistribuir o peso.

Lançamento aprimorado e controle de trajectória da ponderação de
tungstênio dual MIM
Apresenta uma vareta RCH completamente nova, projetada pela Callaway
para aprimorar especificamente a oferta do Big Bertha, com uma seção Active
Tip Flag para fácil lançamento. E vem com um grip Golf Pride Tour Velvet
Soft Grip.

CALLAWAY RCH HYBRID
65g (L, R,S)

HÍBRIDOS BIG BERTHA - B21

GOLF PRIDE
TOUR VELVET 360 SOFT • 46g • 50g

GRIP

VARETA


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4

