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SMART MTB-HELM
De ABUS MoDrop QUIN voor elk terrein en elke rijstijl kan bij een val levens redden.
Deze mountainbikehelm is de beste keus voor hooggebergte, trailtochten of gezellige uitstapjes met het gezin. Het
MTB-specifiek verstelsysteem en TriVider riemverdelers bieden extra comfort. Bij het afdalen beschermt het in hoogte
verstelbare, schermachtige vizier u tegen hangende takken. Bij een val kan zo ook een directe impact met het gezicht
worden voorkomen. Deze helm combineert visueel en functioneel alles wat een goede off-road rijder nodig heeft.
Met het slimme QUIN-systeem biedt ABUS een in de helm geïntegreerde crashdetectie. De in de helm ingebouwde
Bluetooth® chip met versnellingssensor maakt het mogelijk schokken en een eventuele val te registreren. De chip is
verbonden met een QUIN-app op de smartphone. Hiermee worden vooraf vastgelegde contactpersonen in geval van
een val op de hoogte gebracht.

Technologieën
•
•
•
•
•
•

Multi-Shell In-Mold voor een duurzame verbinding tussen de buitenschaal en het schokabsorberende
helmmateriaal (EPS)
Zoom-Ace-MTB: In hoogte verstelbaar verstelsysteem voor aanpassing aan de hoofdomtrek
Paardestaart-compatibiliteit: Helm is zeer geschikt voor vlechtdragers-draagsters
Zijdelings verstelbare, anti-slip TriVider-riemverdeler
Ingegoten onderschaal voor extra belastbaarheid
Uitstekende QUIN technologie: Geïntegreerde versnellingssensor die een evt. val detecteert en meet. Bij een val
brengt het systeem een vooraf bepaalde contactpersoon op de hoogte
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•
•
•

GoggFit: Apparaat dat het mogelijk maakt een goggle te bevestigen wanneer de sporter deze tijdens de rit niet
nodig heeft
Ventilatie: uitstekende ventilatie voor dit helmtype dankzij 6 luchtinlaten en 8 luchtuitlaten
Vliegennet: uitgebreide bescherming tegen insecten

Technical Data - MoDrop QUIN velvet black M
Achterlicht
Gewicht
Helmet Visor
Helmet shield
Hoofdomtrek
Kleurontwerp
Maat
Smart
kleur
EAN

Nee
335 g
Ja
Nee
54-58 cm
velvet black
M
Ja
zwart
4003318657955
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