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EGYEDI, MENŐ DIZÁJN
A futurisztikus, új HUD-Y tökéletes társ a városban. Ez a kerékpáros sisak a vagányságot képviseli, és jól beleillik
bármilyen városképbe.
Vegyük a modern hegyikerékpáros sisakok mély illeszkedését, a GameChanger országúti kerékpáros sisak fejformáját,
és adjunk hozzá egy adag sci-fi stílust az közútra. Most adjuk hozzá az USB-ről újratölthető, mágnesesen rögzített
hátsó LED-et, és voilá: itt is van a modern városi sisak! A tarkórészen egy mágneses USB fénycsík található, amely négy
különböző fénymóddal rendelkezik. A fény időtartama attól függ, hogy a Power mód, az Eco mód, a Villogás mód vagy
a Puls mód aktív-e. A meglehetősen egyszerű, letisztult színek mellett élénk színekben is kapható, például a
biztonsági ágazatban dolgozó csoportok számára. Mindazok számára, akik stílusosan és védetten akarnak
kerékpározni, elengedhetetlen felszerelés az EUROBIKE díjat nyert ABUS HUD-Y Urban sisak.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•

Négyhéjú in-mould kialakítás a külső héjjal való tartós kapcsolatért, ütéselnyelő sisakanyaggal (EPS)
Állítható magasságú Zoom Ace Urban állító rendszer copf kompatibilitással a hosszabb hajú kerékpárosok számára
Konnyedén, több pozícióban állítható sisak sild
Nagy teljesítményű és nagy látószögű tölthető LED lámpa mágneses rögzítéssel
A lámpa maximális fényereje az üzemmódtól függően kilenc lumen. Négy üzemmód: Eco mód, Power mód, villogó
mód és pulzáló
A LED-es lámpa gyorsan feltölthető a micro USB csatlakozón keresztül. A LED színe jelzi, ha a töltési folyamat
befejeződött
ActiCage: A sisakszerkezet megerősítése, amely a sisak EPS keményhabjába van integrálva. A kalitkás felépítés
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•
•

helyet biztosít a nagy szellőzőnyílásoknak és stabilizálja a sisakot.
FidLock mágneses csat
Oldalirányban állítható, csúszásmentes TriVider pántrendszer

Technische Daten - HUD-Y signal yellow L
Fej méret
Helmet Visor
Helmet shield
Smart
Súly
design szín
fazetta szín
hátsó lámpa
méret
EAN

57-61 cm
Igen
Nem
Nem
330 g
signal yellow
sárga, fekete
Igen
L
4003318670442
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