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SÄKER OCH ELEGANT I TRAFIKEN
I det moderna storstadslivet krävs en passande hjälm. Till exempel Pedelec 1.1 - en kombination av komfort och skydd
av högsta kvalitet.
Att nå målet utan försening, slippa jobbigt letande efter parkeringsplats och samtidigt göra en insats för den egna
hälsan - en cykel är en självklar del av den moderna, urbana livsstilen. Samma sak gäller en passande hjälm. Den ska
ge bra skydd, vara praktisk och framför allt bekväm.
Dessa höga krav uppfyller Pedelec 1.1 utan problem. Hjälmens många inställningsalternativ gör att den kan anpassas
perfekt till varje huvudform. Den inbyggda baklyktan ökar den passiva säkerheten i trafiken.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Double-Shell för långvarig förbindelse mellan ytterskalet och det stötabsorberande hjälmmaterialet (EPS)
Rund och diskret design med förlängt område vid tinningarna och nacken
Zoom Evo Adult – justeringssystem som kan finjusteras genom en inställningsratt med bra grepp
Storleksinställning genom en halvring av mycket tålig och formbar plast för optimal stabilitet och passform
Stor och högt placerad inbyggd LED-baklykta som syns 180°
Uttagbart och tvättbart foder
Rem med mjuk yta och enkel inställningsmekanism genom praktisk bältesspännare
Integrerat regnskydd i hjälmen
Inbyggt insektsnät och avtagbart visir
Speciella underkantsskydd som skyddar mot skador
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•
•
•
•

Passiv säkerhet genom stora reflektorer
Magnetiskt Fidlock-spänne
Avtagbart visir
Mycket god ventilation med 9 luftintag och 4 utgångar

Funktion och användning
•

Vuxen- och ungdomshjälm för Pedelec-, city- och vardagsbruk

Tips
•

Den här unika hjälmen passar särskilt bra på el- och stadscyklar

Technical Data - Pedelec 1.1 steel blue L
Bakljus
Designfärg
Fasettfärg
Helmet Visor
Helmet shield
Huvud storlek
Smart
Storlek
Vikt
EAN

Ja
steel blue
blå
Ja
Nei
56-62 cm
Nei
L
370 g
4003318819100
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