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JANE FOTELIK
SAMOCHODOWY STRATA P08
DISTRICT
Cena

449,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

12 godziny

Numer katalogowy

3506

Kolor

P08 - District

Kolekcja

2011/12

Test
Norma

Opis produktu
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ECE R44/04
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Strata firmy Jané to pierwsze nosidło wspomagające doskonały rozwój płuc u noworodka. Najwyższej jakości materiały.

Bezpieczeństwo ponad wszystko
Strata najbezpieczniejszy fotelik w swojej Kategorii - eurotest 2008
Strata Jané uzyskał maksymalną punktacje w Grupie fotelików 0+ mocowanych 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa w europejskim teście przeprowadzonym przez
ekspertów w zakresie bezpieczeństwa dzieci oraz przez organizacje konsumenckie.
To nie tylko najbezpieczniejszy fotelik samochodowy, ale również jedyny fotelik wspomagający rozwój płuc Twojego dziecka.
Podwójna ochrona główki dziecka: z jednej strony ochronę stanowi sam zagłówek, z drugiej strony korpus (wykonany z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości;
nadający się do recyklingu).
Cała powierzchnia, z którą styka się dziecko, jest chroniona materiałem pochłaniającym siłę uderzenia. Zintegrowane 5-punktowe szelki bezpieczeństwa zapewniają
większą powierzchnie mocowania, co daje większy poziom ochrony.
Klamra z tyłu fotelika pozwalająca na prawidłowe napięcie samochodowych pasów bezpieczeństwa, co zapewnia większą stabilność fotelika.

Cechy produktu :
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A regulacja kąta pochylenia uchwytu do przenoszenia
B pięciopunktowe szelki z ochraniaczami
C przycisk regulujący naciągniecie szelek
D rączka do przenoszenia
E przyciski zwalniające zaczepy Pro-Fix
F zaczepy z systemu Pro-Fix umożliwia mocowanie nosidełka Strata w ciągu kilku sekund zarówno z stelaża wózka jak i platformy isofix
G uchwyt na pas pod obudową. Pozostawia dziecku dużo wolnego miejsca na nogi i ułatwia mocowanie.
H Firma Jané wprowadziła okienka wentylacyjne zapewniające właściwy przepływ powietrza.

Dane techniczne :

Wymiary: długość .60 cm, szerokość.44 cm
Waga 4,3 kg
Tkanina :oddychająca, wodoodporna
Homologacja ECE R44/04

Przeznaczenie :
Grupa 0+ - Waga do 13 kg - wiek do około 9-go miesiąca

Kompatybilność :
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Wózki Jané z systemem Pro-Fix (większość wózków wyprodukowanych po roku 2005)
Strata platforma isofix

Dodatkowe zdjęcia :
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