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C4

PRO

NYHET
454924
Merak Yellow Matt

454741
Matt Black
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454121
Glossy White

SC1

454211
Glossy Yellow

ȫ Åpningshjelm med fiberskall i svært
kompakt design, to skallstørrelser:
(XXS-L) (XL-XXXL)
ȫ Film med Pinlock – 100% duggfritt
ȫ Inkludert solvisir og akustikkrage
ȫ Uttagbar og vaskbar innredning
ȫ Hakerem med hurtigspenne
ȫ Forberedt for SC1 med ferdig integrerte
høytalere og mikrofon.
ȫ Plug & play!
ȫ Godkjent ECE- 22.05

CONQUER
THE WORLD

C4 Pro er den mest støysvake hjelmen SCHUBERHT har produsert!
Ny akustisk krave og nytt oppdatert interiør i Coolmax - sømløst materiale.
Ekstra komfortabel hakestropp med borrelåsfeste. Optimalisert med kanaler
for bruk med briller. Ny plassering av mikrofon, endret kabelgate for det
innebygde headset og optimalisering av holder for batteri og sentral. Det
innvendige solvisiret kommer ofte til nytte på solrike dager.
Pinlock 120 (beste optiske kvalitet) duggfri film medfølger.
C4 Pro har ferdig installerte høyttalere og mikrofon fra Sena.
Intercomsentral m/batteripakke kjøpes separat og monteres under
hjelmskallet.

NYHET

454926
Merak White Glossy

454913
Magnitudo White Matt

454914
Magnitudo Yellow Matt
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C4

PRO
CARBON

SC1
HJELMENE FÅR ET UNIKT UTSEENDE FORDI CARBONFIBEREN
ER EN DEL AV DESIGNEN. INGEN
HJELMER BLIR HELT LIKE!

NYHET

454833 Carbon
Avio Yellow Glossy
4

NYHET

454832 Carbon
Avio Red Glossy

ȫ 200 gram lettere og skallet blir stivere og derav
sikrere.
ȫ Åpningshjelm med fiberskall i svært kompakt
design, to skallstørrelser:
(XXS-L) (XL-XXXL)
ȫ Film med Pinlock – 100% duggfritt
ȫ Inkludert solvisir og akustikkrage
ȫ Uttagbar og vaskbar innredning
ȫ Hakerem med hurtigspenne
ȫ Forberedt for SC1 med ferdig integrerte
høytalere og mikrofon.
ȫ Plug & play!
ȫ Godkjent ECE- 22.05

C4

PRO
WOMEN

SC1

454919
Women Magnitudo White

454920 Woman Magnitudo Yellow

454761 Woman
Matt Black

ȫ Åpningshjelm med fiberskall i svært kompakt
design, to skallstørrelser:
(XXS-L) (XL-XXXL)
ȫ Film med Pinlock – 100% duggfritt
ȫ Inkludert solvisir og akustikkrage
ȫ Uttagbar og vaskbar innredning
ȫ Hakerem med hurtigspenne
ȫ Forberedt for SC1 med ferdig integrerte
høytalere og mikrofon.
ȫ Plug & play!
ȫ Godkjent ECE- 22.05
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C3

PRO

436927
Sestante Yellow Glossy

NYHET

NYHET
436711 Matt Black
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436101 Glossy White

436928 Sestante Grey Matt

UNIVERSAL GENIUS.
Wherever. Whatever. Whenever.

C3 Pro er åpningshjelm for sport/touring. En av
de mest solgte SCHUBERTH modeller og testet
i mer enn 100 000 timer. High-Tech materialer i
skall og innredning med brukervennlige funksjoner
for ventilasjon og solvisir. Godkjent og klar for
innmontering av intercom med utsparinger for
høyttalere. Hovedvisiret er i klasse 1 kvalitet og antidugg film er ferdig montert. Garantert duggfri sikt i
all slags vær. Solvisiret er iht. Australsk standard for
UV beskyttelse, samt Europeisk norm EN 1836.

SC10U

NYHET
ȫ Slipper inn opp til 9 liter frisk luft pr
sekund i 100km/t
ȫ Åpningshjelm med fiberskall i svært
kompakt design, to skallstørrelser:
(XXS-L) (XL-XXXL)
ȫ Antidugg film montert – 100%
duggfritt
ȫ Vekt: Ca 1570g inkludert solvisir og
akustikkrage
ȫ Uttagbar og vaskbar innredning
ȫ Hakerem med hurtigspenne
ȫ Godkjent ECE- 22.05

436929 Sestante Blue Glossy
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EXPLORE YOUR
LIMITS.
On and off the roads.

E1 har komforten fra en åpningshjelm, utseende og følelsen fra
en moderne «adventure hjelm» og ikke minst sikkerheten som en
SCHUBERTH! Med integrert justerbar skygge og solvisir, samt visir
i Optisk klasse 1 med antidugg film – får du total fokus på kjøring
under all slags vær og forhold. Nytt friskluftinntak på haken og i
pannen sørger for masse friskluft som ventileres gjennom kanaler
innvendig og slippes ut på undersiden.
Ønsker man en tur på høyfarts motorvei kan skyggen enkelt fjernes
på 5 sek med enkle håndgrep.
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ȫ Justerbar ventilasjon på haken
ȫ Skygge justeres i 3 posisjoner
ȫ Kan brukes med og uten skygge, eller med
en av delene. Valgfritt
ȫ Uttakbar og vaskbar innredning i Coolmax
ȫ Antidugg film montert – 100% duggfritt
ȫ Hakeremmen kan justeres fra 2 sider –
hurtigspenne
ȫ Leveres i 7 størrelser XS-3XL
(2 skallstørrelser)
ȫ Innebygget antenne, klar for SRCS systemer
ȫ Utviklet i SCHUBERTH’S vindtunnel
ȫ Aerodynamisk og Aeroakustisk i toppklasse

E1

SC10U

443963
Cut Grey

443711
Matt Black

443915
Tuareg Red

443914
Tuareg Yellow
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S2

SPORT

SCHUBERTH S2 Sport kombinerer egenskapene til C3, SR2 og S1 Pro og passer like godt til
touring som til hverdagsbruk eller racing. Lav vekt, god aerodynamikk og forberedt for montering av
kommunikasjonssystem gjør SCHUBERTH S2 Sport til en klar vinner i sitt segment. Inkludert innvendig
solvisir.

441711 Matt Black

ȫ Utrolig lavt støynivå på grunn av
akustikkragen
ȫ Slipper inn opp til 7 liter frisk luft per sekund
i 100km/t
ȫ Fiberskall i svært kompakt design, to
skallstørrelser: (XXS-L) (XL-XXXL)
ȫ Antidugg film montert – 100% duggfritt
ȫ Vekt: Ca 1390-1550g inkludert solvisir og
akustikkrage
ȫ Uttagbar og vaskbar innredning i Coolmax®
stoff
ȫ Hakerem med dobbel D
ȫ Aerodynamisk form utviklet i vindtunnel
ȫ Svært retningsstabil, null løft
ȫ Godkjent ECE-R 22.05
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M1

PRO

Skyggelist medfølger

474916 Outline Black
Glossy

SC1M

M1 PRO er Jet hjelmen fra SCHUBERTH som kombinerer fleksibilitet og utseende med sikkerhet og komfort.
Her ligger skjulte mikrofoner og høytalere fabrikkmontert, Intercom kan kjøpes separat og med et enkelt «klikk»
er du klar til å kommunisere, høre på musikk eller navigere om du vil. Hjelmen er utformet slik at kinnputene
dekker ekstra langt frem for best mulig beskyttelse. Visiret er ekstra langt og leveres i Optisk kvalitet 1. Derfor
vil M1 PRO dekke din behov om du kjører scooter, naken street bike, caferacer eller touring. En genial halvhjelm!
M1 Pro - Nytt interiør og nytt luftinntak er noen av oppdateringene. Det medfølger skyggelist som kan byttes ut
med hovedvisiret, slik at man skaper en klassisk halvhjelm. Da kan solvisiret brukes som visir!

474712 Matt Black
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474102 Glossy White

474924 Triple Yellow Matt

ȫ God ventilasjon, to ganger bedre enn
forgjengeren J1
ȫ Fiberskall i svært kompakt design, to
skallstørrelser: (XS-L) (XLXXL)
ȫ 5 fargevisirer, kan også bruke solvisir alene
ȫ SRC forberedt med ferdig integrerte
høytalere og to skjulte mikrofoner. Bare plug
& play!
ȫ Vekt: Ca 1395g inkludert solvisir og
akustikkrage
ȫ Uttagbar og vaskbar Coffee
innredning i høyteknologisk sømløst stoff
ȫ Hakerem med hurtigspenne
ȫ Godkjent ECE- 22.05

RIDE WITH
PASSION.

EKSTRAUTSTYR M1 / M1 PRO
M1 PRO gir deg mange muligheter og kombinasjoner for
visir og tilbehør. Hovedvisiret har hutigfeste og kan enkelt
byttes ut med en skyggelist, da blir det en tøff pilothjelm
med kun solvisir. Hovedvisiret og solvisir kan leveres i en
rekke fargevarianter.
Snakk med din forhandler om ekstrautstyr.

SC1M

Powered by

Inkludert Sena RC3
fjernkontroll

SC1M (NY SENA KOMMUNIKASJONSSYSTEM FOR M1 PRO)
Varenr. 49100324
ȫ Gruppeintercom med inntil 4 brukere
ȫ Stereolyd – krystallklar kommunikasjon
ȫ 2 paralelle Bluetooth tilkoblinger
ȫ Rekkevidde 500 meter
ȫ Plug & Play
ȫ Kan konfigureres via egen App mot iOS og Android mobiltelefoner
ȫ Oppdaters via PC eller Mac
ȫ Taletid 14 timer
ȫ Standby 7 dager
ȫ Ladetid 3 timer
ȫ Enkel i bruk
ȫ Oppgraderbar programvare
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KOMMUNIKASJON
SC1

Kommunikasjonssystem for
C4/C4 Pro og R2

ADVANCED SC1A: Varenr. 49100332
ȫ Integrert system
ȫ Bluetooth 4.1
ȫ Rekkevidde på intercom 1 km
ȫ Intuitive talemeldinger
ȫ Gruppeintercom med inntil 4 brukere
ȫ Universal intercom - kan kobles til Bluetooth systemer av
andre merker
ȫ Smart-telefon App for iPhone og Android gjør konfigurering
superenkelt
ȫ Musikkdeling, Innebygget FM radio med søk og lagring av
kanaler
ȫ Opptil 14 timers taletid
ȫ 7 dager standby
ȫ Avansert støyfilter
ȫ Oppgraderbar programvare
ȫ HD Voice (gir krystallklar intercom tale, kan ikke brukes
sammen med Audio Multitasking)
ȫ GPS parring (systemet skiller ut andre lyd-kilder, og GPS
legges som 1.prioritet)
ȫ Oppdatert og mere brukervennlig meny (menyen kan også
endres via appen)
ȫ Audio Source Priority (endre prioritet/rekkefølge på musikk,
telefon og intercom)
ȫ Volumkontroll har 10 nivåer (Audio Multitasking har egen
kontroll for bakgrunnslyd)
ȫ Audio Multitasking (gjør det mulig å høre 2 forskjellige lydkilder
samtidig, ikke kompatibel med HD Intercom, HD Voice eller
Audio Source Priority – blir aut. deaktivert)
ȫ FM Sharing / FM Station (andre kan høre på samme FM
radiokanal)			

STANDARD SC1S:

Varenr. 49100331
ȫ Integrert system
ȫ Bluetooth 4.1
ȫ Rekkevidde på intercom 1 km
ȫ Intuitive talemeldinger
ȫ Gruppeintercom med inntil 4 brukere
ȫ Universal intercom - kan kobles til Bluetooth systemer av
andre merker
ȫ Smart-telefon App for iPhone og Android gjør konfigurering
superenkelt
ȫ Opptil 9 timers taletid
ȫ 7 dager standby
ȫ Avansert støyfilter
ȫ Oppgraderbar programvare
ȫ HD Voice (gir krystallklar intercom tale, kan ikke brukes
sammen med Audio Multitasking)
ȫ GPS parring (systemet skiller ut andre lyd-kilder, og GPS
legges som 1.prioritet)
ȫ Oppdatert og mere brukervennlig meny (menyen kan også
endres via appen)
ȫ Audio Source Priority (endre prioritet/rekkefølge på musikk,
telefon og intercom)
ȫ Volumkontroll har 10 nivåer
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SC10U

Kommunikasjonssystem for
E1, C3 basic og C3 Pro

Varenr. 49100330
ȫ Bluetooth 4.1
ȫ Alt-i-ett design - ingen løse deler
ȫ Rekkevidde på intercom 1 km
ȫ Intuitive talemeldinger
ȫ Gruppeintercom med inntil 4 brukere
ȫ Universal intercom - kan kobles til Bluetooth systemer av andre merker
ȫ Gruppeintercom
ȫ Smart-telefon App for iPhone og Android gjør konfigurering superenkelt
ȫ Musikkdeling, Innebygget FM radio med søk og lagring av kanaler
ȫ Antenne for montering i hjelm
ȫ Opptil 10 timers taletid
ȫ 10 dager standby
ȫ Oppgraderbar programvare
ȫ Avansert støyfilter
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Tilbehør kommunikasjon

Dobbel bordlader m/1stk
batteri SC1 C4/R2.

Batteripakke SC1 C4/R2
1100 mAh.

OBS! Fjernkontroll kan kjøpes
separat til både SC10U og SC1.

Varenr. 9049100341

Varenr. 9049100340

Varenr. 49100333

SRC

SYSTEM

TM

Alltid tilgjengelig med SCHUBERTH’s Rider Communication System (SRCS)! Man kan kommunisere med passasjer og andre
motorsyklister, lytte til radio eller motta informasjon fra et navigasjonssystem. Kobler man til mobiltelefonen kan man selvfølgelig motta
samtaler, høre på musikk etc. Systemene er spesiallaget til de ulike hjelmodeller og ingen har ekstra komponenter utenpå hjelmen! Alle
SRCS kan kobles i sine respektive hjelmer med «plug and play».
C3 Pro / C3 Pro Woman / E1
Varenr:
49100314
(C3 Pro, C3 Pro Women,
E1 str. 50-59)
49100315
(C3 Pro, C3 Pro Women, E1 str. 60-65)

*UTGÅR NÅR UTSOLGT

S2 / S2 SPORT
Varenr:
49100301 (S2, S2 Sport str. 60-65)

*UTGÅR NÅR UTSOLGT
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STORT UTVALG AV TILBEHØR

Hovedvisir
(Irridium)

Integrert solbrillevisir
(Silver)

Dark Smoke

Light Smoke

Irridium

Blue Mirrored

High def. Yellow

High def. Orange

SCHUBERTH APP for
Sena kommunikasjonsenheter
Du kan bruke SCHUBERTH Smarttelefon App til å konfigurere
instillinger. Åpne Appen og enkelt par den med din Intercom og telefon.
Du kan da endre følgende:
ȫ Endre enhetsinnstillinger
ȫ Administrer gruppelister ”Save favourites” (inkludert grupper)
ȫ Gjør klart hurtiganrop
ȫ Start Group Intercom™
ȫ Lagre radiostasjoner
Oppgradering av programvare via PC eller mac.
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5 YEARS
SCHUBERTH
S TA N D A R D
GUARANTEE
Importør:

Forhandler:
Følg oss på
facebook.com/sps.no

E-post info@sps.no

Tlf 64 83 75 00

SCHUBERTH har utvidet 5-års garanti for hjelmer kjøpt
etter 1. november 2015. Garantien gjelder modellene C4/
C4 Pro/C4 Pro Women, R2/R2 Carbon, O1, C3/C3 Pro, C3
Basic, S2 Sport, SR2, E1 og M1/M1 Pro. Hjelmene må være
kjøpt nye i Norge hos lokal SCHUBERTH forhandler fra
Spare Parts Service AS. Garantien gjelder feil på materiale
og produksjon fra fabrikk ved normalt bruk. Garantien
dekker ikke feil og mangler som har oppstått ved ulykke,
skader på lakk og riper som ikke påvirker funksjon eller
normal bruk og slitasje. Den dekker heller ikke ved dårlig
vedlikehold, riper på visir, solvisir eller når det er montert
utstyr som ikke leveres av SCHUBERTH. Ved garanti skal
alltid kvittering medfølge, alternativt kan man registrere
seg på www.SCHUBERTH.com med skannet kvittering.

