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JEDEN KASK ROWEROWY - DWA POKOLENIA
Nowoczesny i bezpieczny kask rowerowy, który trafia w gusta dwóch pokoleń. Dzięki modelowi Youn-I firmie ABUS
udało się zbudować most między kaskami dla dorosłych i młodzieży.
Dorośli są wzorem do naśladowania dla dzieci i dlatego powinni nosić także kaski rowerowe. Można by w ten sposób
uniknąć wielu poważnych urazów mózgu spowodowanych wypadkami rowerowymi. Jednak szczególnie kobiety
z wąskimi głowami często nie znajdują odpowiedniego dla siebie kasku. Prosty, a zarazem nowoczesny wygląd
zaspokaja zarówno potrzeby młodych rowerzystów, jak i potrzebę wielu kobiet posiadania kasku rowerowego na
mniejszą głowę. Model Youn-I przyciąga uwagę swoim prostym, miejskim i modnym wyglądem zaprojektowanym
specjalnie dla obu generacji rowerzystów.
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Technologia In-Mold zapewnia doskonałą trwałość oraz bardzo dobrą absorbcję uderzeń poprzez użycie materiału
EPS
Powiększony daszek dla lepszej ochrony twarzy
Dobra ochrona potylicy oraz karku
Plastikowa osłona dolnej części pianki EPS osłania przed szybkim zużyciem
Zoom Evo Kids - lekki i precyzyjny system regulacji
Zintegrowane światło LED dla jeszcze lepszej ochrony podczas jazdy w nocy
Dostosowanie rozmiaru do głowy przez lekką obręcz dla najlepszej stabilności
Doskonała wentylacja dzięki 5 wlotom powietrza i 6 wylotom
Piankowa moskitiera
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Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki dużej ilości elementów odblaskowych
Przyjemne w dotyku paski kasku są wyposażone w praktyczny suwak z regulacją

Użytkowanie
•

Kask dla dzieci

Wskazówki
•
•

Ten kask został stworzony z myślą o najmłodszych dzieciach
Możliwość zamówienia osłony przeciwdeszczowej na kask

Technical Data - Youn-I sparkling green M
Helmet Visor
Helmet shield
Kolor fasety
Kolory
Podświetlenie
Rozmiar
Smart
Waga
Wielkość głowy
EAN

Nnie
Nnie
zielony
sparkling green
Tak
M
Nnie
260 g
52-57 cm
4003318128141
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