
Få større fleksibilitet og sikkerhed i trafikken, og bliv endnu mere synlig med Cosmo Ride og Cosmo Moto 

 
Med de intelligente lygter fra Cosmo Connected™ skaber du nemt og hurtigt mere sikkerhed for dig selv, når du færdes i 
trafikken – uanset om det er på løbehjul, cykel, knallert, scooter eller motorcykel. Monter lygten på hjelmen og du er 
”good to go”… 
 
Når vi færdes i trafikken, er det utrolig vigtigt, at vi følger lovgivningen om lygter, reflekser og korrekt signalering. Men 
er det nok? Hos Cosmo Connected har man taget skridtet videre for virkelig at sikre dig, og hjælpe andre trafikanter 
med altid at kunne se dig. De smarte lygter kan ikke blot signalere, når du bremser eller drejer, men via appen kan de 
ydermere sende SMS’er/e-mails i tilfælde af uheld og informere familie og venner om din forventede ankomst.  
 
Der findes to forskellige modeller:  
• Cosmo Moto (til motorcykler, knallerter og scootere)  
• Cosmo Ride (til cykler og løbehjul)   
 
Cosmo Moto 
Hurtig og let montering med high-performance magnet, som passer på næsten alle typer hjelme. Cosmo Moto giver dig 
positionslys, bremselys, advarselslys og betjening via stemmestyring. Den er udstyret med uheldssensor, og via appen 
kan den sende SMS’er/emails til dine nødkontakter i tilfælde af registreret fald. Cosmo Moto er vind- og regntæt og kan 
bruges i alt slags vejr og temperaturer. Driftstid: 8 timers kontinuerlig brug, hurtig opladning via USB. 
 
I pakken med Cosmo Moto medfølger to stk. high-performance magneter, og med dem monterede på to forskellige 
hjelme skiftes Cosmo Moto-lygten hurtigt fra den ene hjelm til den anden. Nemt og praktisk, hvis der kommer en 
passager bag på motorcyklen… 
 
Cosmo Moto er tilgængelig i tre forskellige nuancer: blank sort, blank hvid og mat sort. 
 
For yderligere information om Cosmo Moto: 
https://www.youtube.com/watch?v=HjITjK9_PQw 
https://www.youtube.com/watch?v=z2lOjPBf8F8 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HjITjK9_PQw
https://www.youtube.com/watch?v=z2lOjPBf8F8


 
Cosmo Ride 
Med Cosmo Ride får du stor fleksibilitet og brugervenlighed, idet lygten på intelligent vis både kan monteres på din 
hjelm og på cyklen ved sadlen. Herudover medfølger betjeningspanel til blinklys, som monteres på styret. Cosmo Ride 
giver dig konstant lys, blinklys, bremselys og advarselsmode. Den er udstyret med uheldssensor og via appen kan den 
sende SMS’er/emails til dine nødkontakter i tilfælde af registreret fald. Cosmo Moto er vind- og regntæt og kan bruges i 
alt slags vejr og temperaturer. Driftstid: 8 timers kontinuerlig brug, hurtig opladning via USB. 
 
Cosmo Ride kan ydermere synkroniseres, hvis du fx både monterer en lygte på cyklen og på hjelmen. Derudover kan du 
dele din rute med andre brugere, som derved kan komme dig i møde og følges med dig. 
 
For yderligere information om Cosmo Ride: 
https://www.youtube.com/watch?v=ebEsvfLhYg4 
https://www.youtube.com/watch?v=5rrISp00B98 
 
Vejledende udsalgspris Cosmo Moto: DKK 599,-  
Vejledende udsalgspris Cosmo Ride: DKK 599,-  
 
Tilgængelighed: Cosmo Moto og Cosmo Ride forventes af være klar til salg i butikkerne ultimo juni 2020. 
 
Link til highres billeder, Cosmo Moto: http://media.witt.dk:8080/_l9WWaLA8-fl7JR 
Link til highres billeder, Cosmo Ride:  http://media.witt.dk:8080/_jfWfSMpEqf07RR 
 
For mere information om Cosmo: https://witt-ecommute.com/cosmo 
 
For yderligere informationer kontaktes: 
 
Jesper Nørgaard Tvilum 
Sales & Product Manager E-Commute 
Tel: +45 23 23 80 60 
Mail: Jnt@witt.dk 
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