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VOOR TOPPRESTATIES
Met een vorm en uitrusting die voldoen aan de behoeften van triatleten en tijdritten in heuvelachtig terrein, is de
GameChanger TRI een aanvulling op het ABUS-wegassortiment.
De kortere kamstaart compenseert grotere hoofdbewegingen na lange zware uren vol afzien en klimmen. Een grotere
luchtstroom houdt de rijder koel op onbeschutte, schaduwloze routes en op langzamere beklimmingen. Of nu het
vizier, een sportbril of geen van beide tijdens de rit wordt gebruikt, aerodynamiek blijft gelijk. Zelfs de
FlowStraps-riempjes zijn aangepast om zo goed mogelijk te passen en niet te fladderen. Omdat snel wisselen cruciaal
kan zijn in de triatlon, is de GameChanger Tri uitgerust met een magneetsluiting. Die is met één hand in een
handomdraai gesloten. Dus niets staat de volgende race in de weg.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•

Multi-Shell In-Mold voor een duurzame verbinding tussen de buitenschaal en het schokabsorberende
helmmateriaal (EPS)
In hoogte verstelbaar Zoom Ace-pasvormsysteem, geschikt voor rijders met langer haar, een vlecht of een staart.
Forced Air Cooling Technology combineert voor- en achterventilatieopeningen met diepe kanalen voor een koel
hoofd
Multi-position ontwerp voor minimale weerstand in alle rijdersposities
Magnetisch gefixeerd vizier met anti-condens-coating
ActiCage: Versteviging van de helmstructuur, die is geïntegreerd in het EPS-hardschuim van een helm. De
kooi-architectuur creëert ruimte voor grote ventilatieopeningen en dient om de helm te stabiliseren
Fidlock magnetisch riemslot
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AirPort: aerodynamische brilhouder met beugel
FlowStraps: aerodynamische, fluttervrije en huidvriendelijke bandjes
Made in Italy

Technical Data - GameChanger TRI flip flop purple shiny M
Achterlicht
Gewicht
Helmet Visor
Helmet shield
Hoofdomtrek
Kleurontwerp
Maat
Smart
kleur
EAN

Nee
320 g
Nee
Ja
52-58 cm
flip flop purple
M
Nee
paars, zwart
4003318642692
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