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Dit keer is het de "POP" colorway volgens Soleheatonfeet. De originele make-up, die werd
gelanceerd en topsaleny.com gedragen door Kobe Bryant tijdens de stretchrun van de Lakers in
april 2011, heeft een witte basis en wordt aangevuld met onmisbare hits van zwart en del sol. De
colorway voegt zich bij andere geruchten uit 2021 protros zoals "Grinch", "Kay Yow" en
"Hollywood" onder anderen.

Dit nieuwste silhouet genaamd Mamba Fury is het nieuwste takedown-model voor de lijn, die Nike
Schoenen Blauw nog steeds kenmerkende details heeft, waaronder Bryant's logo's op de tong en
hiel, maar is goedkoper. Hoewel de technische specificaties van het silhouet op dit moment niet
beschikbaar zijn, biedt de sneaker een lage snit voor het bovenwerk met een slangachtige print
op de neus en Zoom Air-demping aan de voorvoet van de tussenzool. Er zullen drie
kleurstellingen beschikbaar zijn, waaronder het "Zwart / Rood" paar hierboven afgebeeld, evenals
twee contrasterende witte en zwarte make-up.

Regal Lakers paars is aanwezig op de quarter en toebox, gesplitst door goudomrande Nike Kobe
11 Elite Low Mark Parker accenten op de oogleden, het spatbord en de swoosh op de
middenvoet. Deze kleurblokkering is onmiskenbaar slim: het slanke synthetische bovenwerk van
de Kobe 5 bestaat slechts uit een enkele laag, maar de secundaire kleurplaatsing zorgt voor een
trompe-l'oeil-effect door de illusie te wekken van overlappende gereedschappen. Het logo van
Kobe siert de tong en de stevige plastic hielclip is versierd met zijn handtekening.

Inlegzolen hebben een luchtige print van paars en goud Nu Kopen met palmbomen en gebouwen.
Onderaan bevindt zich een zachte witte EVA-schuim tussenzool met een Zoom Air-unit van
dubbele grootte - een van de grootste prestatie-upgrades van de Protro van de OG Kobe 5s - en
een ijsblauwe buitenzool met een definitief omhulsellogo maakt de look af.

https://www.topsaleny.com/
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