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KALANDOSABB ÖSVÉNYEKHEZ
A CliffHanger az ABUS MTB sorozatának zászlóshajója. Amikor enduro kerékpárral meredek lejtőn és emelkedőn
tekersz, az MTB sisak megbízható védelmet nyújt.
Könnyebb, jobban szellőző és állítható TriVider pántosztóval felszerelve: a CliffHanger ezekkel a tulajdonságokkal
rendelkezik. Emellett a speciális MTB állítórendszer arról is gondoskodik, hogy a sisak kényelmesen és pontosan
rögzüljön a fejen, amikor a legdurvább sziklatengereken tekersz keresztül. Az EPS keményhabból készült belső héj
3-részes külső héjba van behabosítva. Ez biztosítja a könnyű súlyt és a stabilitást. Az ActiCage a sisak szerkezetének
további megerősítése, amely egyúttal helyet teremt a nagy szellőzőnyílásoknak. A CliffHangerrel sikerült egy olyan
sisakot kifejlesztenünk, amely csaknem tökéletes feltételeket teremt a nagy sebességhez és a kalandos pályákhoz.
A sisakba integrált QUIN technológiával az ABUS még nagyobb biztonságot teremt. A rendszer egy lassulásmérő
segítségével érzékeli az eséseket, és értesíti a vészhelyzeti kapcsolattartókat. Még a sérült tartózkodási helyét is
elküldik okostelefonon keresztül.

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
A legmodernebb QUIN technológia: integrált lassulásérzékelő, amely felismeri és méri az eséseket. Esés esetén a
rendszer értesít egy előre beállított kapcsolattartót
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•
•
•
•
•
•

ActiCage: Az EPS-be integrált szerkezeterősítés a stabilitás optimalizálásához
Öntött alsó héj a nagyobb tartósságért
Állítható magasságú napellenző
GoggFit: Olyan szerkezet, amely lehetővé teszi a szemüveg rögzítését, ha a sportolónak nincs rá szüksége a
kerékpározás közben
Szellőzés: kiváló szellőzés 8 légbevezető és 6 levegőkivezető nyíláson keresztül
FidLock mágneses csat

Technische Daten - CliffHanger 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
385 g
velvet black
fekete, piros
Nem
M
4003318655579
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