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BIZTONSÁG MEREDEK ÖSVÉNYEKEN
Izmos emelkedők, nagy sebességű ösvények, egész napos kalandok: a „down country” kategória akciódús bringázást
kínál, ezért a felszereléssel szemben támasztott követelmények is magasak.
A „down country” lényege: gyors tempójú kerékpározás, akár felefelé, akár lefelé. Esés esetén a Moventor 2.0 QUIN
életet menthet. A sisakba integrált QUIN technológia képes mérni és érzékelni az eséseket. Mivel a rendszer össze van
kapcsolva az okostelefonon futó alkalmazással, esés esetén értesít egy vészhelyzeti kapcsolattartót. A Moventor 2.0
kiválóan megfelel a hegyikerékpárosok igényeinek, akik otthonosan mozognak a meredek ösvényeken. Az MTB-sisak
könnyű, jól szellőző és mélyebben illeszkedik, ami nagyobb védelmet nyújt a tarkórészen. Amikor az ösvény lefelé
visz, a tíz légbevezető és a kilenc légkivezető nyílás jó szellőzést biztosít. A Zoom Ace MTB állítórendszernek
köszönhetően a sisak egyedileg a fejhez igazítható.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•

Double-Shell In-Mold technológia a külső héj és az ütéselnyelő sisakanyag (EPS) tartós kapcsolatáért
Zoom Ace MTB: Szabályozható magasságú állítórendszer a fejmérethez való tökéletes alkalmazkodásért
Copf kompatibilitás: A sisak copfot viselőknek is kiválóan alkalmas
Oldalirányban állítható, csúszásmentes TriVider pántrendszer
Öntött alsó héj a jobb tartósságért
A legmodernebb QUIN technológia: integrált lassulásérzékelő chip, amely felismeri és méri a sisakot ért ütéseket.
Szükség esetén a rendszer értesít egy előre beállított kapcsolattartót.
GoggFit: Olyan szerkezet, amely lehetővé teszi a szemüveg rögzítését, ha a sportolónak nincs rá szüksége a
kerékpározás közben
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Szellőzés: kiváló szellőzés 10 légbevezető és 9 levegőkivezető nyíláson keresztül

Technische Daten - Moventor 2.0 QUIN velvet black M
Fej méret
Helmet Visor
Helmet shield
Smart
Súly
design szín
fazetta szín
hátsó lámpa
méret
EAN

54-58 cm
Igen
Nem
Igen
305 g
velvet black
fekete
Nem
M
4003318655180
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