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VEILIGHEID VOOR KINDEREN
Veiligheid, comfort en een gestyled design - de Anuky 2.0 is een kinderhelm van ABUS die zowel de kids als ouders
voor zich wint.
De speelse kleurstellingen en design laat de kinderharten sneller kloppen, daarbij worden geen compromissen
gedaan als het gaat om comfort en veiligheid. Een simpel en fijne verstelsysteem is precies instelbaar en zorgt ervoor
dat de helm perfect op het hoofd kan worden geplaatst. De ventilatiegaten aan de voor en achterkant zorgen voor
een effectieve luchtcirculatie om het hoofd koel te houden. Het geïntegreerde vliegengaas beschermt tegen
ongewenst bezoek van insecten. De zachte padding is verwijderbaar en kan worden uitgewassen.
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In-Mold voor een duurzame verbinding van de buitenschaal met schokabsorberend helmmateriaal (EPS)
Verlengd vizier voor verbeterde gelaatsbescherming
Helm strekt zich uit tot de slaap- en nekzones voor een betere bescherming rondom
Geïntegreerd LED-licht in het verstelwiel voor meer veiligheid in het donker of bij dageraad/schemering
Onderrand is ontworpen om te beschermen tegen beschadiging door typisch gebruik door kinderen
Zoom Evo Kids - fijn afstellingssysteem met een antislip-stelwiel
De maat wordt aangepast met een ring van robuuste en flexibele kunststof voor optimale stabiliteit en
aanpassingsmogelijkheid
Uitstekende ventilatie met 3 luchtinlaten en 3 luchtuitlaten
Uitneembare en wasbare opvulling voor maximaal draagcomfort
Geïntegreerd vliegennet
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Passieve veiligheid dankzij reflectoren

Technical Data - Anuky 2.0 blue sea S
Achterlicht
Gewicht
Helmet Visor
Helmet shield
Hoofdomtrek
Kleurontwerp
Maat
Smart
kleur
EAN

Ja
220 g
Nee
Nee
46-52 cm
blue sea
S
Nee
mint, blauw
4003318402081
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