Desbloqueie sua distância interior
Se você quiser acertar a bola mais longe, você tem que acertar mais
directo. E para ajudar a eliminar o seu slice ou grande falha, criamos nosso
primeiro driver de alto lançamento com um Centro de Gravidade avançado
ultrabaixo para baixo spin. É uma nova fórmula para distância para dar a
você um vôo mais consistente da bola e mais tacadas de saída que
encontram o campo.
Fácil de acertar com Bertha Shaping e Add Draw Bias
A grande cabeça do Big Bertha é especificamente projectada com
ponderação de polarização de tração interna para ajudar a melhorar seus
ângulos de lançamento e promover um vôo de bola mais recto e mais
longo.
Velocidade rápida da bola de nosso I.A. Flash Face SS21 projetada
Avançamos nosso I.A. projectou Flash Face para promover velocidades
rápidas de bola em uma área mais ampla. Então, você ainda vai acertar
longe, mesmo quando perde o centro da face no momento do impacto.
Titânio de superforça para velocidades de bola altas e consistentes
Essa arquitetura de face requer materiais extremamente fortes que são
mais leves e resistentes do que o titânio tradicional para promover
velocidade, perdão e características de rotação ideais.
Jailbreak + T2C Triaxial Carbon Crown para velocidade de bola e
perdão não convencional
Duas barras Jailbreak internas conectam a sola e a coroa para promover a
velocidade rápida da bola, e a coroa de carbono significativamente mais
leve nos permite redistribuir o peso para um maior MOI.
Pacote de Componentes Premium
Apresenta uma vareta RCH completamente nova, projectado 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.

DRIVERS BIG BERTHA - B21
MODELO
LOFT

9°
Adjustable
(8-11°)

10.5°
Adjustable
(9.5-12.5°)

12.5°

VARETA

Adjustable
(11.5-14.5°)

ÃNGULO DO LIE

60°

60°

60°

COMPRIMENTO

45.75"

45.75"

45.75"

VOLUME DA CABEÇA

460cc

460cc

460cc

SWINGWEIGHT

D2

D2

D2

MÃO ESQUERDA

Sim

Sim

Não

CALLAWAY RCH WOODS
40g (L, R) • 50g (L, R, S) • 60g (R, S)

GRIP

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

