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BARNHJÄLM MED UPPLADDNINGSBAR BELYSNING
Vår barnhjälm har blivit ännu bättre! Med ny design och anpassade funktioner går Smiley 3.0 ACE LED in i en ny era.
Den djupa passformen och den visirliknande framkanten skyddar barnets huvud ytterligare. Hjälmen kan enkelt
anpassas till huvudets omkrets med justeringssystemet - både i bredd och höjd. En annan fördel med det systemet är
om barnet har långt hår. Det går att skapa plats för en hästsvans. Detta gör att inställningsratten inte längre trycker
på svansen. Användningskomforten ökas också av ett tjockt hakskydd. I ACE LED-versionen har den dessutom ett
bakljus. Du kan enkelt ladda lampan via USB. Bakljuset ökar synligheten vid dåliga ljusförhållanden. Hjälmen har
också ett ytterligare yttre skal på nederkanten. Detta skyddar mot slitmärken och är dessutom snyggt.
Det svåraste är att välja vilken Smiley 3.0 ACE LED som ska bli en del av din familj. De många olika modellerna gör att
alla barn kan hitta en hjälm som de tycker om att använda.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold för en långvarig förbindelse mellan ytterskalet och det stötdämpande hjälmmaterialet (EPS)
Hjälmen sträcker sig över tinningar och nacke för bättre, mer heltäckande skydd
Höjdjusterbart justeringssystem anpassat för hästsvans för cyklister med långt hår
Integrerad 180⁰ synlig USB LED-baklampa som kan laddas
Zoom Ace Kids – höjdjusterbart justeringssystem med halkfri inställningsratt på baksidan av huvudet
Storleksjustering sker via en ring av robust, flexibel plast för optimal stabilitet och anpassningsförmåga
Utmärkt ventilation med 4 luftintag och 4 luftutgångar
Avtagbart och tvättbart foder för maximal komfort
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Inbyggt insektsnät
Passiv säkerhet tack vare reflexer
Underkantsskydd: Extra yttre skal skyddar hjälmens nederkant från yttre påverkan

Technical Data - Smiley 3.0 ACE LED royal purple shiny S
Bakljus
Designfärg
Fasettfärg
Helmet Visor
Helmet shield
Huvud storlek
Smart
Storlek
Vikt
EAN

Ja
royal purple
violett
Nei
Nei
45-50 cm
Nei
S
230 g
4003318677120
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