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Nya Lazer Sphere - landsvägscyklistens bästa
vän
Efter flera stora framgångar med Lazer Genesis vill vi nu presentera det senaste tillskottet i

vår familj. Det här är Sphere – ännu en fulländad landsvägshjälm. Dessutom med 5 stjärnor i

test hos Virgina Techs testanläggning.

Sphere har skapats utifrån Lazers unika formspråk och resultatet är en landsvägshjälm i

premiumstil som passar till många olika typer av cykling.

Designen utgår från cyklistens naturliga position på cykeln. Landsvägscyklister vinklar

instinktivt huvudet cirka 15 grader när de sitter på cykeln. Därför har vi valt att optimera

Spheres ventilationskanaler för att cyklisten ska kunna hålla huvudet svalt och bekvämt under

lång tid i den positionen. Dessutom har Sphere en elegant och attraktiv design som garanterat

tilltalar den stilmedvetna landsvägscyklisten.
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Sphere kommer att passa ditt huvud, oavsett vem du är. Komfort är alltid ett viktigt

fokusområde i Lazers design av hjälmar. Därför har Sphere utrustats med Lazers patenterade

360°-system Advanced Rollsys® samt vertikal justering, vilket gör att du alltid hittar rätt

passform för just ditt huvud.

Eftersom justervredet sitter på ovansidan av hjälmen finns det dessutom gott om utrymme i

nacken för långt hår, fläta eller hästsvans. Sphere kommer i fyra storlekar, från S till XL, och

passar huvudstorlekar från 52cm till 64cm. Hjälmen kommer också i flera olika färger, för att du

helt säkert ska hitta något som passar just din smak.



Enastående komfort och prestanda återfinns i nya Sphere, tack vare arvet från exklusiv teknologi

i Lazers toppsegement, men även säkerheten hos Sphere hör hemma i toppskiktet. Virginia

Techs oberoende testanläggning har nämligen rankat nya Sphere med fem stjärnor, vilket gör

den till en av de säkraste landsvägshjälmarna på marknaden. Det innebär att Lazer nu kan

erbjuda elva olika hjälmar med fem stjärnor hos Virigina Tech.
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Som grädde på moset har Sphere parkering för glasögon och är kompatibel med ett eget

patenterat Aeroshell®-skal. Genom att använda Aeroshell® blir Sphere ännu mer

aerodynamisk, men det fungerar också utmärkt som skydd mot vind, regn och kyla. Kombinera

Sphere med Aeroshell® så har du den ideala hjälmen för alla förhållanden.

För mer info: https://www.lazersport.com/global/helmets/on-road/sphere

Storlekar

-          S:           52-56cm

-          M:         55-59cm

-          L:           58-61cm

-          XL:         61-64cm

Certifieringar:    CE/CPSC/AS

Vikt (utan MIPS):

-          250g (stl S CE)               250g (stl S CPSC)           280g (stl S AS)

-          260g (stl M CE)              290g (stl M CPSC)         290g (stl M AS)

-          280g (stl L CE)                280g (stl L CPSC)           330g (stl L AS)

-          310g (stl XL CE)             310g (stl XL CPSC)         350g (stl XL AS)

Färger: Matte Black, White, Red, Blue, Matte Dark Green Flash Yellow, Matte Stripes.
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Alla färger finns med och utan MIPS.

Rekommenderat butikspris

1 799:- med MIPS

1 599:- utan MIPS

Kommer i butik: januari 2021.
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1. Embargo: torsdag 7 januari 2021, kl. 15.00 CET

 

2. Bilder: https://lazersport.photoshelter.com/gallery-collection/Sphere-

launch/C0000FOHRMUxo32M

 3. Fler pressmeddelanden från Lazer: https://media.shimano-eu.com/en-

CEU/tags/lazer/

 

4. Om Lazer: Lazers produkter är resultatet av 100 års kunnnande, passion and hängivenhet.

Lazer strävar alltid efter en perfekt mix av design, komfort, säkerhet och teknologi. Det är denna

inställning som gjort Lazer till en av världens mest innovativa hjälmtillverkare. Lazer designar

sina cykelhjälmar på hemmaplan i Belgien och marknadsför dessa globalt, i nästan varje land, på

varje kontinent. Genom åren har Lazer samarbetat med några av världens bästa cyklister för att

skapa några av världens mest progressiva produkter. Vi fortsätter traditionen att samarbeta med

världseliten för att skapa marknadens bästa produkter. Passion för prestation och äkta

cykelglädje är utgångspunkten i allt vi gör.
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