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Sötétben kivilágítva
Teljesen fényvisszaverő Lumino Urban láthatósági mellényünkkel a kerékpárosok jól láthatóak a többi közlekedő
számára.
Különösen éjszaka és szürkületben, illetve ködben vagy eső miatti rossz látási viszonyok között javasoljuk, hogy a
láthatósági mellényt vegye rá kabátjára. Teljesen fényvisszaverő. Amint a reflektorok megvilágítják, feltűnően és teljes
egészében ezüstszínű, kék csíkokkal világít. A kiváló minőségű cipzárral a mellény elöl teljesen összezárható, és
nagyon kényelmes viselet. Így Ön mindig jól látható lesz a többi közlekedő számára, amikor kerékpárral megy
munkába. A Lumino Urban Vest az EN 17353:2020 európai szabvány szerint bevizsgált. Tipp: Rögzítse Lumino Indicator
Light vagy Lumino Easy Magnet Light villogó LED-lámpáink valamelyikét a hátoldalon található hevederre. Így a
kiegészítő fényelemnek köszönhetően még jobban láthatóvá válik.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•

100% poliészter
Teljesen fényvisszaverő láthatósági mellény: a láthatósági mellény szinte teljes felületét kivilágítják a fényszórók.
Színben hozzáillő csíkok
150 méteres látótávolság sötétben
Az EN 17353:2020 (B3) európai szabvány szerint bevizsgált
A márkás cipzár biztosítja a jó illeszkedést a testen
Hosszabbított hátrész és jó illeszkedés

Működés és felhasználás
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•
•

Napközben inkább feltűnő, szürkületben és éjszaka kiváló 360 fokos láthatóság a rendkívül nagy fényvisszaverő
felületnek köszönhetően
Jó láthatóság kerékpáros ingázás, kutyasétáltatás és egyéb tevékenységek során

Ötletek
•

Egy LED-es hátsó lámpa – például a Lumino Indicator Light vagy a Lumino Easy Magnet Light – egyszerűen és
biztonságosan rögzíthető az ABUS hevederre.

Variánsok
•

Felnőtteknek (M, L, XL, XXL) és gyermekeknek (S, M, L)

Technische Daten - Lumino Urban Vest silver M
Súly
design szín
fazetta szín
méret
EAN

168 g
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ezüst
M
4003318699375
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