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INTELIGENTNE WYKRYWANIE UPADKÓW
Strome podjazdy, szybkie ataki wyścigowe, całodzienne przygody: "Down-Country" to pełnia akcji. Dobry, bezpieczny
kask, taki jak Moventor 2.0, jest tu niezbędny.
W down-country chodzi o to, żeby szybko wjechać na górę, szybko z niej zjechać i powtórzyć. Jeśli dojdzie do upadku,
Moventor 2.0 QUIN może uratować życie. Technologia QUIN zintegrowana w kasku może mierzyć i wykrywać upadki.
Ponieważ system jest połączony z aplikacją na smartfonie, w razie upadku wysyłana jest informacja do osoby
kontaktowej. Moventor 2.0 jest bardzo dobrze dostosowany do wymagań rowerzystów górskich, którzy uwielbiają
jazdę po stromych szlakach. Kask MTB jest lekki, dobrze wentylowany i ma głębsze dopasowanie, które zapewnia
większą ochronę z tyłu głowy. Gdy trasa stromo opada w dół, dziesięć wlotów powietrza i dziewięć wylotów powietrza
zapewnia dobrą wentylację. Dzięki systemowi regulacji Zoom Ace MTB kask może być indywidualnie dopasowany do
każdej głowy. Jest to szczególnie ważne podczas jazdy w terenie.

Technologie
•
•
•
•
•
•

Multi-Shell In-Mold dla trwałego połączenia pomiędzy skorupą zewnętrzną a materiałem EPS (materiał
pochłaniający wstrząsy) kasku
Zoom-Ace-MTB: System regulacji wysokości umożliwiający dostosowanie do obwodu głowy
Kompatybilność z kucykiem: kask dla osób noszących włosy spięte w kucyk
Regulowany na boki, antypoślizgowy system pasków TriVider
Odlewana dolna powłoka dla większej trwałości
Najnowocześniejsza technologia QUIN: Zintegrowany czujnik przyspieszenia, który wykrywa i mierzy upadki. W
przypadku upadku system powiadamia zdefiniowaną wcześniej osobę kontaktową.
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GoggFit: Przyrząd umożliwiający mocowanie gogli, gdy zawodnik nie potrzebuje ich podczas jazdy
Wentylacja: doskonała wentylacja dzięki 10 wlotom i 9 wylotom powietrza

Technical Data - Moventor 2.0 QUIN velvet black L
Helmet Visor
Helmet shield
Kolor fasety
Kolory
Podświetlenie
Rozmiar
Smart
Waga
Wielkość głowy
EAN

Tak
Nnie
czarny
velvet black
Nnie
L
Tak
325 g
57-61 cm
4003318655197
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