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KASK STWORZONY NA ULICE MIAST
Pedelec 2.0 to bezkompromisowe połączenie wydajności i komfortu. Uzupełniony o sprytne funkcje, jest doskonałym
towarzyszem ruchu drogowego.
W ruchu miejskim kask jest nieodzownym towarzyszem dla rowerzysty. Bo wypadki zdarzają się szybko, a gdy
dochodzi do upadku, kask rowerowy chroni przed poważnymi obrażeniami.
Pedelec 2.0 to kask oferowany przez firmę ABUS, który spełnia wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa
w większym mieście. Nisko prowadzona osłona skroni zapewnia rowerzystom wyjątkową ochronę. Oprócz tego
Pedelec 2.0 wyróżnia się zintegrowaną osłoną przeciwdeszczową, którą już przy pierwszych kroplach deszczu można
nasunąć na kask. Wyjątkowo jasne światło (z możliwością ładowania) oraz wymienny wizjer stanowią dodatkową
ochronę pasywną.
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•
•
•
•
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•

Wyprodukowany metodą In-Mold kask zapewnia trwałe połączenie powłoki zewnętrznej z absorbującym uderzenia
materiałem wewnętrznym (EPS)
Wysoka widoczność dzięki mocnym elementom odblaskowym
Duże, wysoko zamontowane i akumulatorowe tylne światło LED o widoczności 180°
Technologia Forced Air Cooling: dopracowany system wentylacji dla optymalnej temperatury pod kaskiem
Dobra wentylacja dzięki 4 wlotom powietrza i 9 wylotom połączonym kanałami przepływowymi
Kompatybilność z kucykiem: Kask dla noszących włosy spięte w kucyk
Zoom Ace Urban: precyzyjny system regulacji z poręcznym pokrętłem do indywidualnego dopasowania
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Regulacja rozmiaru za pomocą półpierścienia wykonanego z wyjątkowo wytrzymałego i łatwo odkształcalnego
tworzywa sztucznego zapewnia optymalną stabilność i dopasowanie
Zintegrowana moskitiera
Osłona dolnej krawędzi dodatkowo chroni kask przed wpływami zewnętrznymi
Zapięcie magnetyczne Fidlock
Osłona przeciwdeszczowa zintegrowana w kasku

Technical Data - Pedelec 2.0 silver edition M
Helmet Visor
Helmet shield
Kolor fasety
Kolory
Podświetlenie
Rozmiar
Smart
Waga
Wielkość głowy
EAN

Tak
Nnie
srebrny
silver edition
Tak
M
Nnie
350 g
52-57 cm
4003318819209
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