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Na každý deň,
do každého počasia
- veselá mestská prilba
Model prilby Valian (FF399) od značky LS2 je v niečom výnimočný. Patrí do kategórie
„preklápacích“ prilieb, kde sa bradová časť preklopí o 180° dozadu a späť. Homologizovaná
je na prevádzku v oboch polohách a tak získavate dve prilby v jednej, v absolútnom komforte
a s množstvom technických vymožeností. Dizajn prilby sa neskutočne vydaril a luxusné chrómové
prvky s nezameniteľnou grafikou z prilby robia doslova ťahák.
Vymoženosť integrálnej prilby
Systém preklápania v základnej polohe vytvorí priam dokonalú integrálnu
prilbu. Ihneď ako bradovú časť zamknete (zámky a kotvy sú na oboch stranách
z kovu) pocítite na tvári príjemné dotiahnutie lícnic. Tým sa vytvoria prirodzené
klimatické podmienky, zníži sa vonkajší hluk a zabráni sa turbulentnému
vzduchu, aby vpúšťal do prilby prach. Konfekčná veľkosť mi sedí úplne
dokonale, nikde žiadne tlačenie, či tvrdý švík.

Mestská pohoda jet prilby
Jediným, stredovým ovládačom na spodku prilby odomknete mechanizmus
kotvenia bradovej časti a ťahom prilbu preklopíte o 180° dozadu. Žiadna
medzipoloha neexistuje, pri vyklápaní si bradový mostík pridvihne hlavné plexi
do jeho najvyššej polohy a krásne ho vrchom obíde, pričom bradová časť
zapadne do zadnej, tvarovanej polohy skeletu prilby a drží. Hlavné plexi ma vo
výbave Pinlock, ktorý som ihneď na sklo nainštaloval, má 4 polohy, vrchnú,
spodnú, jemne pridvihnutú – vetraciu a pred poslednou polohou takú voľnú,
čo nepovažujem za aretovanú polohu. Všimnite si tvar a veľkosť lícnic, ktoré
prekrývajú veľkú časť tváre, čím sa zvyšuje bezpečnosť vo vyklopenom stave.
Vnútorná slnečná clona je panoramatická, môže ostať v ľubovoľnej polohe
a najviac som docenil jej priehľadnosť i v neslnečnom počasí.

LS2 VALIANT PROX
Cena: od 309 Eur, záruka: 5 rokov
Škrupina: Kinetic Polymer Alloy
Interiér: Odnímateľný, prací, viacdielna výstelka s diferencovanou hustotou EPS
Predpríprava na Bluetooth: ÁNO, zapínanie: Mikrospona s reguláciou
Prilbu na test zapožičal dovozca: ASP Group
Zakúpite na: www.LS2.sk
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