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BESCHERMING DIE U VRIJWEL NIET VOELT
De helm voldoet aan alle eisen die ouders aan een kinderhelm stellen: Beschermt het hoofd niet alleen betrouwbaar
bij het vallen, maar ook tegen zon en insecten.
En unieke helm met betrekking tot bescherming en comfort. Dankzij de in-mold-constructie is de ABUS-helm stabieler
en tegelijkertijd lichter dan andere modellen. Uw kind zal de Hubble vrijwel niet opmerken, maar tegelijkertijd goed
beschermd zijn. Door het Sun Protection System, met schuin invallende ventilatieopeningen, wordt direct zonlicht op
de hoofdhuid verhinderd. Uw kind wordt beschermd tegen schadelijke UV-straling en verbranden, resp. een
zonnesteek. De grote ventilatieopeningen met ingeschuimd horgaas, zorgen voor een koel hoofd en beschermen
tegen insecten.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold voor een stevige verbinding van de buitenschaal en het schokabsorberende helmmateriaal (EPS)
"SPS - Sun Protection System" verkleint de directe zonnestraling
Voorzijde vizierachtig vormgegeven voor hogere bescherming van het gezicht
Zijkanten lopen diep door voor verhoogde bescherming rondom slapen en nek
Extra bescherming aan onderzijde tegen beschadigingen van de helmschaal
ZoomLite - precies verstelsysteem door handige draaiknop met LED verlichting
LED licht in draaiknop biedt extra veiligheid in het donker
Aanpassing maat door middel van een makkelijk te bedienen volle ring wat zorgt voor optimale stabiliteit en
flexibiliteit
Goede ventilatie door 6 luchtinlaten en 6 luchtuitlaten
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•
•
•
•

Uitneembare, wasbare paddings voor maxmaal draagcomfort
Eingeschäumte Fliegennetze in allen Frontlöchern
Grote passieve veiligheid door grote reflectoren met hoge reflectiewaarde
Fidlock magneetsluiting

Toepassing en gebruik
•

Fietshelm voor dagelijks gebruik - Geschikt voor baby's en kleine kinderen

Tips
•
•
•
•

Deze helm is speciaal ontwikkeld voor kinderen en hun specifieke gebruikseisen
Het nieuwe helmontwerp met "SPS - Sun Protection System" verkleint de directe zonnestraling en beschermt het
kind tegen zonnebrand en biedt een goede ventilatie
Zachte riempjes die dankzij praktische sliders handig aan te passen zijn
Regenhoes en winterkit als accessoire verkrijgbaar

Technische gegevens - Hubble blue flower XS
Head size
Peak
Size
Visor
Weight
backlight
color of facets
design color
EAN

45-50 cm
Nee
XS
Nee
220 g
Ja
blue
blue flower
4003318586637
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