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FÖR BÄSTA PRESTANDA
Med form och funktion som är särskilt utformade för att möta behoven hos triathleter och tidslopp på kuperade vägar
kompletterar GameChanger TRI ABUS portfölj för landsvägscykling.
Den förkortade baksidan ger utrymme för större huvudrörelser efter många timmars kämpande eller under klättringar.
Högre luftflöde håller cyklisten sval på utsatta, skuggfria rutter och under långsammare klättringar. Oavsett om du
använder visir, sportglasögon eller inget av det under cyklingen är aerodynamiken konsekvent. Till och med
FlowStraps-banden är anpassade för att sitta så tätt som möjligt och inte fladdra. Eftersom snabba byten kan vara
avgörande i triathlon har GameChanger Tri ett magnetlås. Du knäpper den alltså med en hand på nolltid. Nu står
inget i vägen för nästa lopp.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-Shell In-Mold för en långvarig förbindelse mellan ytterskalet och det stötdämpande hjälmmaterialet (EPS)
Höjdjusterbart Zoom Ace-passformsystem med plats för hästsvans – bra för cyklister med längre hår
Forced Air Cooling Technology kombinerar främre och bakre ventilationsöppningar med djupa kanaler så att
huvudet hålls svalt
Design med flera positioner för minimalt motstånd oavsett hur du sitter
Magnetiskt fastsatt visir med anti-im-beläggning
ActiCage: Förstärkning av hjälmkonstruktionen som är integrerad i hjälmens EPS-hårdskum. Burdesignen skapar
utrymme för stora ventilationsöppningar och stabiliserar hjälmen
Magnetiskt Fidlock-spänne
AirPort: Aerodynamiskt glasögonfäste med skenor för skalmarna

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel! © ABUS 07/2022

GameChanger TRI flip flop purple shiny M

Seite 2 von 2
•
•

FlowStraps: aerodynamiska, fladderfria och hudvänliga remmar
Made in Italy

Technical Data - GameChanger TRI flip flop purple shiny M
Bakljus
Designfärg
Fasettfärg
Helmet Visor
Helmet shield
Huvud storlek
Smart
Storlek
Vikt
EAN

Nei
flip flop purple
violett, svart
Nei
Ja
52-58 cm
Nei
M
320 g
4003318642692
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