
LIVALL BH60 SMART kerékpáros sisak 

Kiemelt tulajdonságok: 

 beépített LED diódák 

 mikrofon (-39 dB), bluetooth hangszórók (2 × 0,5 W) a zenehallgatáshoz és a 

kommunikációhoz 

 pulzusmérő 

 kormányra szerelhető távirányító 

 az automatikus baleset érzékelő rendszer üzenetet küld az előre kiválasztott 

telefonszámra 

 szín: fekete 

 fej kerülete: 55 - 61 cm 

 súly: 279 g 

INTERAKTÍV FUNKCIÓK ÉS BIZTONSÁG 

     1. BIZTONSÁGBAN AZ ÚTON 

Hátsó és irányjelző fények: A beépített LED diódáknak köszönhetően Ön láthatóvá válik 

minde közúton közlekedő számára. Az irányjelző fényekkel mindenki számára jelezheti, hogy 

merre szeretne letérni, így elkerülve a baleseteket. Az irányjelzőt a kormányra szerelt 

távirányító segítségével működtetheti. 

     2. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÓRAKOZÁS 

A SMART sisak képes a telefonhívások fogadására, használható adóvevőként, amely 

összeköti a kerékpáros csapat tagjait, ezen kívül a segítségével hallgathatja a telefonjában 

található zeneszámokat. Tartozik hozzá egy mikorofon (-39dB) és két bluetooth hangszóró 

(2x0,5 W). Persze a hangszórók nem takarják a fület, így a kerékpáros továbbra is tud figyelni 

a körülötte történő dolgokra. Az akkumulátor 380mAh kapacitású, 10 órát bír ki. USB port 

segítségével tölthető, a töltési idő kb. 1,5 óra. A sisak súlya 279 gramm.     

3. AUTOMATIKUS BALESET ÉRZÉKELÉS 

Ha Önt baleset éri, a rezgésérzékelő automatikusan elindít egy 

visszaszámlálót.  Eszméletvesztés esetén  a sisakkal kapcsolatban lévő telefon SOS üzenetet 

küld egy előre meghatározott telefonszámra a baleset pontos helyével (GPS). 

     4. TELJESÍTMÉNY ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT ÉRZÉKELŐ 

A szívritmus érzékelő figyeli a pulzusszámot sportolás közben, így segít figyelemmel kísérni 

erőnléti állapotát. Ha az értékek az életveszélyes határhoz közelítenek, a sisak erre 

automatikus hangjelzéssel figyelmeztet. 

     5. TÁVIRÁNYÍTÓ (BLINK JET) 

Minden funkció elérhető a kormányra szerelhető távirányító segítségével. 

Ezzel  működtethető a sisak és a LIVALL Riding alkalmazás a kerékpáros veszélyeztetése 

nélkül. A távirányítóval szabályozhatja a hangot, válogathat a zeneszámok között, 



megállíthatja a zenét, telefonálhat, fényképezhet és videót készíthet, irányíthatja a sisak 

hátulján található LED fényeket.  

  

LIVALL BH60 SMART SISAK MŰSZAKI ADATAI 

Bluetooth:                                      BT4.0 + HFP/HSP/A2DP, max. 10 m hatótávolság 

Hangszóró                                     sztereó 2×0,5 W 

Mikrofon                                        -39 dB 

Hátsó fények:                                8 színes LED fényes,3 irányjelző fény a bal oldalon, 3 

irányjelző fény a jobb oldalon 

Irányítás:                                       3 nyomógomb, indítás (lejátszás, szünet, kikapcsolás), hang 

+ (következő szám), hang – (előző szám) 

Töltő bemenet:                              Micro USB 

Töltési paraméterek:                     0,5 A 

Akkumulátor kapacitása:              380 mAh (1.4 WH) 

Töltés időtartama:                         kb. 1,5 óra 

Akkumulátor kitartása:                  max. 10 óra kivilágítás esetén 

                                                      3-6 óra zenehallgatás és kivilágítás esetén 

Akkumulátor kitartása készenléti állapotban:   max. 180 nap 

Szellőzőnyílások száma:                  24 

Méret:                                               285 × 230 × 150 mm 

Súly:                                                 279 g 

  

TÁVIRÁNYÍTÓ (BLINK JET) MŰSZAKI ADATAI 

Csatlakozási távolság:                   max. 10m a sisaktól 

Nyomógombok:                             4 irányjelző nyíl, „o“ funkció gomb, adóvevő gomb, gomb 

a kamera aktiválásához 

Töltő bemenet:                              mikro USB 



Töltési paraméterek:                     DC 5V/0,3A 

Akkumulátor kapacitása:               3,7V/120mAH 

Töltés időtartama:                         2 óra 

Akkumulátor kitartása:                  100 óra 

Akkumulátor kitartása készenléti állapotban:        80 nap 

Méret:                                             57,8 x 37 x 55,4mm 

Alkalmazhatóság:                           kerékpárok minden típusához („kábelkötegelő“ stílusú 

kapocs) 

Működési hőfok:                            -10°C -tól 40°C-ig 

 


