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SYNLIG VARDAGSHJÄLTE
Med Hyban 2.0 LED är du dubbelt så säker: Å ena sidan tack vare det robusta hårda skalet och å andra sidan tack vare
den höga synligheten.
Tack vare LED-ljuset på fram- och baksidan av stadshjälmen är du synlig för andra trafikanter från alla håll - oavsett
om det är dag eller natt. Hyban 2.0 LED är en idealisk hjälp i vardagen och fungerar som ett pålitligt huvudskydd på
väg till jobbet eller på stan. Samtidigt ger hjälmen en hög bärkomfort, vilket den helringen inuti hjälmen bidrar till.
Den omsluter huvudet helt och hållet och kan justeras med hjälp av inställningsratten. På detta sätt kan den optimala
anpassningen fastställas. Sedan finns det lufthål som förhindrar värmeutveckling under hjälmen och många andra
praktiska funktioner.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABS hårt skal: Robust konstruerad hjälm tillverkad av EPS och injicerat ytterskal
Hög synlighet: Ökar synligheten med stora reflexer
Insektsnät: Omfattande insektsskydd
Anpassad för hästsvans: Hjälmen är lämplig för tofsar och flätor
Helring: Helomslutande plastring med justeringssystem
XL-storlek: Det finns stora hjälmstorlekar (62+ cm)
Ventilation: Optimal ventilation för den här hjälmtypen tack vare 5 luftintag och 8 luftutgång
Zoom Ace Urban: Exakt justerbart inställningssystem med inställningsratt för individuell anpassning
Fram- och bakljus för 360° synlighet
3 ljuslägen: Eco Mode, Eco Flash Mode (blinkar) och Power Flash Mode (blinkar)
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•

LED-ljus som snabbt kan laddas via mikro-USB

Technical Data - Hyban 2.0 LED signal yellow shiny M
Bakljus
Designfärg
Fasettfärg
Helmet Visor
Helmet shield
Huvud storlek
Smart
Storlek
Vikt
EAN

Ja
signal yellow
gul
Ja
Nei
52-58 cm
Nei
M
400 g
4003318614613
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