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KÖNNYED BIZTONSÁG
A sisak minden követelménynek megfelel, amit a felnőttek egy gyermeksisaktól elvárnak: nemcsak balesetkor védi
megbízhatóan a fejet, hanem véd a naptól és a rovaroktól is.
A védelmet és kényelmet illetően egyedülálló sisak. In-Mold szerkezetének köszönhetően az ABUS sisak stabilabb, de
egyúttal könnyebb is a többi modellnél. Gyermeke alig érzi, hogy sisak van a fején, miközben az biztonsággal
megvédi őt. A Sun Protection rendszer ferdén elhelyezkedő szellőzőnyílásai megakadályozzák, hogy a napsugárzás
közvetlenül érje a fejbőrt. Megvédi gyermekét a káros UV-sugárzástól és a leégéstől, illetve a napszúrástól. A
nagyfelületű, habosított rovarhálós szellőzőlyukak hűvösen tartják a fejet, és védenek a rovarok ellen.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold technológia a külső héj és az ütéselnyelő sisakanyag (EPS) tartós kapcsolódásához
„SPS – Sun Protection System”
Ellenzőszerű elülső perem az arc fokozott védelméhez
Mélyen lehúzható halánték- és nyakrész a fokozott körkörös védelemért
Az alsó peremen lévő védelem véd a gyermekeknél jellemző használat miatti sérülésekkel szemben
ZoomLite - finoman szabályozható állítórendszer
Méretbeállítás a különösen strapabíró és könnyen alakítható műanyagból készült teljes kör segítségével az
optimális stabilitásért és alakzárásért
Kivehető és mosható, puha párnázat
Habosított rovarháló minden elülső nyílásban
Passzív biztonság a nagyfelületű fényvisszaverőnek köszönhetően
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•

Fidlock mágneses csat

Működés és felhasználás
•

csecsemő- és kisgyermeksisak mindennapi használatra

Ötletek
•
•
•
•
•

Ezt a sisakot kifejezetten gyermekek számára fejlesztették ki
Az „SPS – Sun Protection System” napvédő rendszerrel ellátott, újfajta sisakkialakítás csökkenti a közvetlen
napsugárzást, ezáltal védi a gyermeket a napégéstől és a napszúrástól, ráadásul jól szellőzik
A sisak egyenes hátoldala lehetővé teszi, hogy a gyermek nyugodtan üljön a gyermekülésben vagy a
gyermekszállítóban
Puha felületű szíjak és egyszerű beállítási lehetőség praktikus bújtatókkal
Téli készlet és esővédő sapka tartozékként kapható

Technische Daten - Hubble black white M
Fej méret
Helmet Visor
Helmet shield
Smart
Súly
design szín
fazetta szín
hátsó lámpa
méret
EAN

52-57 cm
Nem
Nem
Nem
245 g
black white
fehér, fekete
Igen
M
4003318586743
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