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A MINDENTUDÓ AZ MTB SZEGMENSBEN
Az ABUS MoDrop minden tereppel és minden kerékpározási stílussal megbirkózik.
A hegyikerékpáros sisak a legjobb társ a csapatós hegyi szakaszokon, a gyors ösvényen szerzett élményekhez vagy
egyszerűen a nyugodt családi kirándulásokhoz. Az MTB-specifikus állítórendszerrel és a TriVider pántosztókkal
felszerelt sisak számos olyan funkciót kínál, amelyek növelik a kényelmet. Lejtmenetben az állítható magasságú,
ernyőszerű napellenző megvéd a lelógó ágaktól. A sisak kétrészes külső héjának köszönhetően a sisak alsó széle is
védve van. Ez nagy mozgásteret biztosít a tervezésben is, ami ténylegesen látható a MoDrop esetében. A sisak
vizuálisan és funkcionálisan egyesíti mindazt, amire a jó offroad kerékpárosoknak szükségük van.
Az intelligens QUIN rendszerrel az ABUS egy sisakba integrált ütközésérzékelőt kínál. A sisakba épített lassulásérzékelős
Bluetooth® chip lehetővé teszi az ütések és esések érzékelését. A chip az okostelefonon futó QUIN alkalmazáshoz
kapcsolódik, ami lehetővé teszi, hogy esés esetén értesítse az előre beállított kontaktszemélyt.

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 pántosztó
Öntött alsó héj a tartósabb sisakért
Kiváló QUIN technológia: integrált gyorsulásérzékelő, amely felismeri és méri az eséseket. Esés esetén a rendszer
értesít egy előre beállított kapcsolattartót
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GoggFit: MX szemüveg rögzítési lehetőség, ha a sportolónak nincs rá szüksége a kerékpározás közben.
Szellőzés: ennél a sisaktípusnál a kiváló szellőzést 6 légbevezető és 8 levegőkivezető nyílás biztosítja
Bogárháló: átfogó védelem a rovarok ellen

Technische Daten - MoDrop 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
335 g
velvet black
fekete
Nem
M
4003318657955
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