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JANE IKONIC I-SIZE ,RWF U16
MOON BLUE
Cena

1 599,00 zł

Cena poprzednia

1 699,00 zł

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

4590

Kod EAN

8420421077252

Opis produktu

NOWY STANDARD BEZPIECZNEGO PODRÓŻOWANIA DLA TWOJEGO DZIECKA

Fotelik Ikonic to najnowsza propozycja hiszpańskiej firmy Jané w kwestii bezpieczeństwa zgodna z normą i-Size Fotelik zamocowany tyłem do kierunku jazdy. Dla
dzieci o wzroście od 40 do 104 cm (do wieku około 4 lat) Niemowlęta podróżują bezpieczniej tyłem do kierunku jazdy przynajmniej do ukończenia 15 miesiąca życia,
jednakże Firma Jané zaleca wydłużenie tego okresu w miarę możliwości do momentu osiągnięcia wzrostu 105

Przeznaczenie:
• Kategoria wzrostowa zgodna z normą i-Size: 40 ⇔ 105 cm (co odpowiada kategorii wagowej 0⇔18 kg)
Cechy produktu:
• Zdejmowana tapicerka
• System mocowania Isofix
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• Wskaźniki kontroli poprawnego montażu
• Opcja obrotu fotelika o 360º
• Łatwe sadzanie dziecka w foteliku, bez konieczności wyjmowania fotelika z samochodu obrót o 90º
• Wkładka redukcyjna dla niemowląt o wzroście od 40 do 60 cm
• Regulowana wysokość zagłówka z jednoczesną regulacją długości pasów
• Mechanizm regulacji wysokości można używać, kiedy dziecko siedzi w foteliku
• Regulacja czterostopniowa kąta nachylenia dla dwóch pozycji mocowania fotelika w samochodzie względem kierunku jazdy. Dla pozycji przodem do kierunku jazdy i
dla pozycji tyłem do kierunku jazdy
• Regulacja nachylenia umożliwiająca znalezienie najwygodniejszej pozycji dla twojego maluszka.
• Wszystkie pozycje są tak samo bezpieczne, a regulacja odbywa się jedną ręką 5-cio punktowe pasy wewnętrzne fotelika w całym zakresie wagowym
• Możliwość montowania tyłem w całym zakresie wagowym lub przodem do kierunku jazdy po osiągnięciu przez dziecko 15 miesiąca życia
Isofix + nóżka przeciwobrotowa jest to najbezpieczniejszy system mocowania, ponieważ zapobiega błędom przy montażu, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na
bezpieczeństwo
• Mniejsze ryzyko w zakresie mocowania w porównaniu do fotelików przypinanych pasem bezpieczeństwa.
Nagrody:
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