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UNIK, COOL DESIGN
Futuristiska nya HUD-Y är den perfekta följeslagaren i staden. Den här cykelhjälmen utstrålar coolhet och passar in i
alla stadsbilder.
Ta den djupa passformen hos moderna mountainbikehjälmar, huvudformen hos GameChanger-hjälmen och lägg till
en dos sci-fi. Fortsätt med den uppladdningsbara, magnetiskt fastsatta bakre LED-lampan och voilà - den moderna
stadshjälmen är här! På baksidan sitter en magnetisk USB-ljusremsa som har fyra olika ljuslägen. Hur dioderna lyser
beror på om Power Mode, Eco Mode, Blink Mode eller Pulse Mode är aktivt. Förutom enkla, eleganta färger finns den
även i signalfärger, till exempel för alla som arbetar inom säkerhetsbranschen. För den som vill cykla skyddat med stil
är det ABUS urbana HUD-Y-hjälm som gäller.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•

Fyra skal i in-mould-design för hållbar förbindelse med det yttre skalet med stötdämpande hjälmmaterial (EPS)
Höjdjusterbart Zoom Ace Urban-Fit-system anpassat för hästsvans för cyklister med längre hår
Flerpositionsskärm för mycket god luftcirkulation och hantering av solljus
LED-ljus i vidvinkel med hög effekt och magnetisk fastsättning
Beroende på läge har ljuset en maximal ljusstyrka på nio lumen. De fyra lägena är Eco Mode, Power Mode, Blink
Mode och Pulse Mode
LED-ljuset laddas snabbt via mikro-USB. Lysdiodens färg visar när laddningen är klar
ActiCage: Förstärkning av hjälmkonstruktionen som är integrerad i hjälmens EPS-hårdskum. Burdesignen skapar
utrymme för stora ventilationsöppningar och stabiliserar hjälmen.
FidLock-magnetlås

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel! © ABUS 06/2022

HUD-Y flower white M

Seite 2 von 2
•

Sidojusterbart, halkfritt TriVider-bandsystem

Technical Data - HUD-Y flower white M
Bakljus
Designfärg
Fasettfärg
Helmet Visor
Helmet shield
Huvud storlek
Smart
Storlek
Vikt
EAN

Ja
flower white
vit
Ja
Nei
54-58 cm
Nei
M
300 g
4003318669446
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