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DYSKRETNA OCHRONA
Kask spełnia wszystkie wymagania stawiane przez rodziców w stosunku do kasku dziecięcego: nie tylko niezawodnie
chroni głowę podczas upadku, ale także zabezpiecza przed słońcem oraz insektami.
Kask o wyjątkowych właściwościach w zakresie ochronny i komfortu. Dzięki konstrukcji In Mold kask ABUS jest
wytrzymały, ale jednocześnie lżejszy niż inne modele. Twoje dziecko nie poczuje, że ma kask na głowie, ale
jednocześnie będzie dobrze chronione. System Sun Protection ze skośnymi otworami wentylacyjnymi chroni skórę
głowy przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi. To zabezpiecza Twoje dziecko przed szkodliwym
promieniowaniem UV oraz poparzeniami słonecznymi. Duże otwory wentylacyjne z piankowymi kratkami zapewniają
chłodzenie głowy i chronią przed insektami.
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Technologia In-Mold zapewnia doskonałą trwałość oraz bardzo dobrą absorbcję uderzeń poprzez użycie materiału
EPS
"SPS - Sun Protection System"
Przód wysunięty w formie daszka doskonale chroni twarz
Głęboko prowadzona osłona potylicy zwiększa skuteczność ochrony głowy
Osłony na dolnej krawędzi zabezpieczają kask przed uszkodzeniami typowymi przy dziecięcej eksploatacji
Zoom Lite - lekki i precyzyjny system regulacji
Światełko LED w tylnym pokrętle regulacyjnym poprawia widoczność po zmierzchu
Dostosowanie rozmiaru do głowy przez lekką obręcz dla najlepszej stabilności
Dobra wentylacja z 6 wlotami powietrza oraz 6 wylotami
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Demontowalna miękka wyściółka kasku dla lepszego komfortu
Wtopiona siatka na owady we wszystkich przednich otworach wentylacyjnych
Pasywne bezpieczeństwo zapewnione przez wielkie odblaski
Fidlock - wygodne zapięcie magnetyczne pod brodą

Użytkowanie
•

Kask dla dzieci i maluchów do codziennego użytku

Wskazówki
•
•
•
•

Kask ten został zaprojektowany specjalnie z myślą o wymaganiach stawianych przez dzieci
Nowoczesny kształt kasku z systemem "SPS - Sun Protection System" zmniejsza ryzyko wywołane przez promienie
słoneczne i chroni dziecko przed poparzeniem słonecznym przy jednoczesnej dobrej wentylacji
Płaska tylna część kasku umożliwia dziecku wygodne podróżowanie w foteliku rowerowym
Paski z miękką powłoką są regulowane specjalnymi suwakami

Technical Data - Hubble pirat M
Helmet Visor
Helmet shield
Kolor fasety
Kolory
Podświetlenie
Rozmiar
Smart
Waga
Wielkość głowy
EAN

Nnie
Nnie
niebieski
pirat
Tak
M
Nnie
245 g
52-57 cm
4003318586590
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