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VEILIG EN STIJLVOL DOOR HET WEGVERKEER
Bij het moderne leven in de grote stad is een geschikte helm nodig. Zoals de Pedelec 1.1 - een combinatie van comfort
en bescherming van de hoogste kwaliteit.
Geen files bij de bestemming, geen lastig gezoek naar parkeerplaatsen en bovendien iets voor de eigen gezondheid
doen - bij een moderne urban lifestyle hoort gewoon een fiets. En dat geldt ook voor een geschikte helm. Deze moet
beschermen, maar bovendien praktisch en vooral comfortabel zijn.
Aan deze hoge eisen voldoet de Pedelec 1.1 moeiteloos. Met z'n talrijke instelmogelijkheden kan hij optimaal aan elk
hoofd worden aangepast. En het geïntegreerde achterlicht biedt extra passieve veiligheid in het wegverkeer.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Double shell in-mold voor langdurige verbinding van de buitenschaal en het absorberende materiaal (EPS)
Rond, elegant Design met omlaag getrokken slaap- en nekdelen
Zoom Evo Adult - precies verstelsysteem met handige draaiknop
Aanpassing maat door middel van halfring systeem van robuust en flexibel plastic voor ideale stabiliteit en
aanpassingsvermogen
Groot, hoog geplaatst LED achterlicht met 180° zichtbaarheit
Uitneembare, wasbare padding voor maximale draagcomfort
Zachte riempjes die dankzij praktische sliders handig aan te passen zijn
In helm geïntegreerde regenkap
Ingeschuimd insectengaas en afneembaar vizier
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•
•
•
•

Speciale beschermdelen aan de onderkant voorkomen beschadigingen
Grote passieve veiligheid door grote refectoren met hoge reflectiewaarde
Fidlock magneetsluiting
Zeer goede ventilatie door 9 luchtinlaten en 4 luchtuitlaten

Gebruik en bediening
•

Fietshelm voor stad, woon-werkverkeer en Pedelec - Geschikt voor volwassenen en jeugd

Tips
•
•

Deze nieuwe helm is bijzonder geschikt voor gebruik in stadverkeer
Winterkit is als accessoire verkrijgbaar

Technical Data - Pedelec 1.1 black edition M
Achterlicht
Gewicht
Helmet Visor
Helmet shield
Hoofdomtrek
Kleurontwerp
Maat
Smart
kleur

Ja
350 g
Ja
Nee
52-57 cm
black edition
M
Nee
zwart
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