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FÖR ÖKAD SÄKERHET
ABUS MoDrop MIPS klarar av all terräng och alla cykelstilar och får dig att alltid vilja ha mer.
Mountainbikehjälmen är den bästa följeslagaren under spännande dagar i bergen, upplevelser ute i naturen eller på
lugna familjeutflykter. Den här hjälmen har vårt MTB-specifika justeringssystem och TriVider-bandfästet innebär
många funktioner som ökar komforten. När du åker utför skyddar det höjdjusterbara visiret dig från hängande
grenar. Vid fall kan det också förhindra att ansiktet slår i direkt i marken.
Ytterligare säkerhet kommer från MIPS-stötskyddet. Syftet är att skydda hjärnan, särskilt om cyklistens huvud träffar
marken i en vinkel vid ett fall. Om det händer utsätts hjärnan för starka rotationsrörelser som kan leda till allvarliga
hjärnskador. MIPS har ett rörligt plastskal med låg friktion i hjälmen för att minska rotationen så att huvudet skyddas
bättre.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-Shell In-Mold för en långvarig förbindelse mellan ytterskalet och det stötdämpande hjälmmaterialet (EPS)
Zoom Ace MTB: Justeringssystem på höjden för anpassning till huvudomkretsen
Anpassad för hästsvans: Hjälmen är lämplig för tofsar och flätor
Sidojusterbart, halkfritt TriVider-bandfäste
Ingjutet innerskal för ökad hållbarhet
QUIN ready – enkel uppgradering med det separat tillgängliga QUIN-chipet för fallregistrering
GoggFit: Anordning som gör det möjligt att fästa skyddsglasögon när man inte behöver dem under cyklingen
MIPS: Stötskydd som skyddar hjärnan, särskilt när cyklistens huvud träffar marken i en vinkel vid fall.
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•
•

Ventilation: utmärkt ventilation för den här hjälmtypen tack vare 6 luftintag och 8 luftutgångar
Insektsnät: omfattande insektsskydd

Technical Data - MoDrop MIPS metallic copper S
Bakljus
Designfärg
Fasettfärg
Helmet Visor
Helmet shield
Huvud storlek
Smart
Storlek
Vikt
EAN

Nei
metallic copper
brun
Ja
Nei
51-55 cm
Nei
S
340 g
4003318657429
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