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Kask UVEX I-vo black
 

Cena: 299,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny

Producent Uvex

Opis produktu
 

Kask UVEX I-vo black

Bezpieczny kask rowerowy marki Uvex dla każdego z ruchomym daszkiem

Kask sprawdza się świetnie podczas różnych form aktywnego wypoczynku, gdzie istnieje ryzyko urazu głowy. Model może być
użytkowany zarówno podczas jazdy na rowerze, rolkach czy też deskorolce.
Praktyczny system regulacji IAS 2.0, system Fas chin strap oraz Monomatic dodatkowo przemawiają za jego funkcjonalnością. Kask
posiada aż 24 kanały wentylacyjne, co pozytywnie wpływa na komfort jego użytkowania. Technologia Inmould, tworzy ekstremalnie
bezpieczną i stabilną konstrukcje kasku, wraz z doskonałą wentylacją. Ponadto kask przystosowany jest do lampki plug- in LED oraz
triangle LED. Wśród dodatkowych zalet kasku należy wymienić siatkę chroniącą przed owadami oraz wyjmowaną wyściółkę typu Basic.
Do wyboru spokojne, stonowane trzy kolory.

Ponadto do zalet kasku możemy zaliczyć:

Technologia Inmould, tworząca ekstremalnie bezpieczną i stabilną konstrukcje kasku, wraz z doskonałą wentylacją

Spełniający normy: EN 1078 / TÜV GS / CE

2 rozmiary skorupy

System IAS 2.0 , który pozwala na dopasowanie kasku do kształtu głowy za pomocą jednej ręki

Aż 24 kanały wentylacyjne
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Siatka chroniąca przed owadami

System Monomatic-to zamek blokujący, który pozwala na wielostopniową regulację paska podbródka za pomocą jednej ręki

System FAS, pozwalający na proste dopasowanie długości pasków do własnych potrzeb. Dzięki temu kask leży mocno na
głowie, nie mając możliwości ześlizgnięcia się, nawet podczas gwałtownego uderzenia

Wyjmowana wyściółka typu Basic

Przystosowany do lampki plug-in LED oraz triangle LED

Ruchomy daszek xb390

Waga od 230 g

 

Parametry

Rozmiar 52-57, 56-60
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