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EN HJÄLM GJORD FÖR STADSTRAFIKEN
Pedelec 2.0 är en kompromisslös kombination av komfort och skydd. Sedan tillkommer smarta funktioner som gör
hjälmen till en perfekt följeslagare i trafiken.
I storstadstrafiken måste varje cyklist använda hjälm. En olycka händer så lätt och om du ramlar skyddar hjälmen mot
allvarliga skador.
ABUS cykelhjälm Pedelec 2.0 uppfyller de höga kraven på säkerhet i storstaden. Hjälmen går långt ner vid tinningarna
och ger på så sätt bäraren extra skydd. Dessutom har Pedelec 2.0 en inbyggd regnkapuschong som snabbt kan dras
över hjälmen så fort det börjar regna. Den extra starka, uppladdningsbara lampan och det utbytbara visiret ger
ytterligare passiva skydd.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold för långvarig förbindelse mellan ytterskalet och det stötabsorberande hjälmmaterialet (EPS)
Ökar synligheten med stora reflexer
En stor, högt placerad och uppladdningsbar LED-baklykta som syns 180°
Forced Air Cooling Technology: Genomtänkt ventilationssystem för optimal huvudtemperatur
Effektiv ventilation med 4 luftinsläpp och 9 luftutsläpp, som är sammankopplade genom strömningskanaler
Kan användas med håret i tofs: Hjälmen är lämplig för tofsar och flätor
Zoom Ace Urban: Exakt justerbart inställningssystem med vred för individuell anpassning
Storleksinställning genom en halvring av mycket tålig och formbar plast för optimal stabilitet och passform
Inbyggt insektsnät
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Kantskyddet nedtill skyddar hjälmen mot yttre påverkan
Magnetiskt Fidlock-spänne
Integrerat regnskydd i hjälmen

Technical Data - Pedelec 2.0 silver edition L
Bakljus
Designfärg
Fasettfärg
Helmet Visor
Helmet shield
Huvud storlek
Smart
Storlek
Vikt
EAN

Ja
silver edition
silver
Ja
Nei
56-62 cm
Nei
L
370 g
4003318819148
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