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SÄKERHET ETT STEG LÄNGRE
Youn-I MIPS från ABUS är en modern och extra säker cykelhjälm som tilltalar två generationer samtidigt.
Med sin enkla, urbana och moderna look tilltalar hjälmen både unga cyklister och kvinnor som letar efter en hjälm
anpassad för smalare huvuden.
Förkortningen MIPS står för Multi-directional Impact Protection System och systemet har utvecklats av specialister
inom förebyggande av hjärnskador vid rotationsfall. Tack vare MIPS-systemet kan upp till 40 % av energin från fall
reduceras och påverkan på hjärnan till följd av det minskas avsevärt. Därigenom kan hjärnskador reduceras eller
t.o.m. undvikas helt.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold för långvarig förbindelse mellan ytterskalet och det stötabsorberande hjälmmaterialet (EPS)
Framkanten påminner om ett visir och ger bättre skydd för ansiktet
Förlängt tinning- och nackområde för förbättrat heltäckande skydd
Heltäckande skal minskar skadorna genom barns typiska användningsmönster
Zoom Evo Kids – justeringssystem som kan finjusteras
Stor och högt placerad inbyggd LED-baklykta som syns 180°
Storleksinställning genom en helring av tålig och formbar plast för optimal stabilitet och passform
Effektiv ventilation genom fem luftinsläpp och tolv luftutsläpp
Inskummat insektsnät
Passiv säkerhet genom stora reflektorer
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•

MIPS (Multi-directional Impact Protection System) är en revolutionerande teknik som ger bättre skydd vid
snedställda kollisioner

Funktion och användning
•

Hjälm för barn och ungdomar för vardagsbruk

Tips
•
•

Den här hjälmen är speciellt konstruerad för barn och deras behov
Regnöverdrag finns som tillbehör

Technical Data - Youn-I MIPS polar M
Bakljus
Designfärg
Fasettfärg
Helmet Visor
Helmet shield
Huvud storlek
Smart
Storlek
Vikt
EAN

Ja
polar matt
vit
Nei
Nei
52-57 cm
Nei
M
280 g
4003318388101
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