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HELTÄCKANDE SKYDDAD
Med AirDrop erbjuder ABUS sin första heltäckande hjälm som ger bäst skydd även under dina mest vågade hopp.
Enduro-, downhill-, E-MTB-cyklister och alpina äventyrare tänjer gärna på gränserna för mountainbikecykling. Ökat
skydd har tidigare betytt tunga, varma och klaustrofobiska hjälmar. ABUS AirDrop har ASTM-certifierade
DH-säkerhetsnivåer, fantastisk ventilation och en vikt som är anpassad för att vara ute i naturen. Ny teknik som våra
EVA-skydd för nyckelbenen, brytbara visirfästen och sidplacerade kommunikationskanaler ger fördelar både i
cykelparker och i vildmarken. Med QUIN-versionen av vår AirDrop vet du att du aldrig är ute ensam. Om du ramlar
skickar din smartphone ett hjälp-meddelande till angivna nödkontakter. Om du älskar adrenalin är AirDrop
MTB-hjälmen för dig.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In-mold-tillverkning för hållbar förbindelse med ytterskalet med stötdämpande hjälmmaterial (EPS)
Zoom Ace FF: Justeringssystem för att passa huvudomkretsen
Skyddskanter för nyckelbenen
Toppmodern QUIN-teknik: Integrerad accelerationssensor som identifierar och mäter fall. Vid fall meddelar
systemet en angiven kontaktperson
Avbrytningsbar visirfästning
ASC – ABUS kommunikationskanaler ökar den rumsliga medvetenheten
Andningsaktiva, infällbara kindkuddar
Design anpassad för glasögon
Spänne med dubbla D-ringar
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•
•

MIPS: Stötskydd som skyddar hjärnan, särskilt när cyklistens huvud träffar marken i en vinkel vid fall.
Ventilation: Utmärkt ventilation tack vare 11 luftintag och 6 luftutgångar

Technical Data - AirDrop MIPS QUIN velvet black L | XL
Bakljus
Designfärg
Fasettfärg
Helmet Visor
Helmet shield
Huvud storlek
Smart
Storlek
Vikt
EAN

Nei
velvet black
svart
Ja
Nei
58-62 cm
Ja
L | XL
895 g
4003318662881
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