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DLA OCHRONY OD SAMEGO POCZĄTKU
Nasz najlepiej sprzedający się kask dla maluchów właśnie stał się jeszcze lepszy! Dzięki całkowicie zmienionemu
kształtowi zewnętrznemu i dostosowanym funkcjom Smiley 3.0 LED wkracza w nową erę.
Głębokie dopasowanie oraz przednia krawędź w kształcie daszka zapewniają dodatkową ochronę głowy dziecka. Kask
można łatwo dopasować do obwodu głowy dzięki systemowi regulacji wysokości - zarówno na szerokość, jak i na
wysokość z tyłu głowy. Kolejną zaletą systemu regulacji wysokości jest możliwość regulacji dla dzieci z długimi
włosami. Ponieważ dzięki temu można zrobić miejsce na warkocz. Dzięki temu nie ma już irytującego dociskania
pokrętła regulacyjnego do kitki. Komfort noszenia zwiększa również gruba wkładka pod podbródek. W wersji LED ten
popularny kask dziecięcy posiada tylne światło. Zwiększa to widoczność w warunkach słabego oświetlenia.
Najtrudniej jest wybrać, który Smiley 3.0 LED powinien stać się częścią Twojej rodziny. Dzięki szerokiej gamie wzorów,
każde dziecko znajdzie kask, który będzie z przyjemnością nosić.

Technologie
•
•
•
•
•
•

In-Mold do trwałego połączenia skorupy zewnętrznej z materiałem EPS (materiał absorbujący wstrząsy)
Kask rozciąga się na skronie i szyję dla lepszej ochrony całego ciała
System regulacji wysokości z kompatybilnością z kucykiem dla rowerzystów z dłuższymi włosami
Zintegrowane i widoczne w zakresie 180⁰ tylne światło LED
Zoom Ace Kids - system regulacji wysokości z antypoślizgowym pokrętłem regulacyjnym z tyłu głowy
Regulacja rozmiaru odbywa się za pomocą pełnego pierścienia wykonanego z wytrzymałego i elastycznego
tworzywa sztucznego, co zapewnia optymalną stabilność i możliwość dopasowania
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Doskonała wentylacja dzięki 4 wlotom i 4 wylotom powietrza
Wyjmowana i nadająca się do prania wyściółka dla maksymalnego komfortu noszenia
Zintegrowana moskitiera
Bezpieczeństwo pasywne dzięki elementom odblaskowym

Technical Data - Smiley 3.0 LED grey space shiny S
Helmet Visor
Helmet shield
Kolor fasety
Kolory
Podświetlenie
Rozmiar
Smart
Waga
Wielkość głowy
EAN

Nnie
Nnie
szary, zielony
grey space
Tak
S
Nnie
230 g
45-50 cm
4003318672989
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