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JANE iQUARTZ I-SIZE FOTELIK
SAMOCHODOWY T80
HORIZONS
Cena

699,00 zł

Cena poprzednia

899,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godz

Numer katalogowy

4587

Kod EAN

8420421072394

Opis produktu

Nowy fotelik iQuartz został zaprojektowany zgodnie z normą iSize dla dzieci,
które przekroczyły 100 cm wzrostu. Zgodnie z wytycznymi i-Size fotelik został poddany testom ochrony bocznej oraz jest
mocowany za pomocą zaczepów Isofix co zapewnia większą ochronę podczas podróży samochodem.
Fotelik iQuartz jest technologicznie zaawansowany, został wyposażony w Proportional Height Adjustement – system
kompleksowej regulacji umożliwiający ustawienie wysokości zagłówka w 11 różnych pozycjach.
Przy podwyższeniu fotelika nie tylko zostaje wysunięty zagłówek, ale również samo oparcie ustawia się na stosownej
wysokości w taki sposób, by zapewnić maksymalną ochronę dziecku w każdej fazie rozwoju.
Fotelik iQuartz gwarantuje dziecku wygodny wypoczynek za pomocą 3-pozycyjnego systemu regulacji oparcia oraz
oddychającej wyściółki z opcją Soft Touch.

Przeznaczenie :
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wzrost 100 cm ⇔150 cm, max 36 kg

Cechy produktu :
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A możliwość dopasowania: dla rożnych grup wiekowych, zaprojektowany z myślą o
dostosowaniu do dziecka podczas każdego etapu rozwoju dzięki systemowi kompleksowej regulacji wysokości (11 pozycji) za pomocą wysuwanego oparcia i zagłówka
B Maksymalna ochrona boczna - osłaniający kształt obudowy zwiększa pochłanianie
siły ewentualnego uderzenia i zapewnia lepszą amortyzację
C trzystopniowy system regulacji pochylenia oparcia dla lepszego wypoczynku
D Zagłówek zawiera obszerne boczne części osłaniające, które w razie zderzenia bocznego gwarantują maksymalne przytrzymanie głowy dziecka i
zwiększają pochłanianie siły uderzenia
E Wentylacja - ergonomiczna konstrukcja z otworami wentylacyjnymi ułatwiającymi
przepuszczanie powietrza
F Oddychająca wyściółka i opcja (Soft Touch) Pokrowce są zdejmowane i nadają się do prania
G System mocowania Isofix zapewniający fotelikowi bezpieczeństwo dodatkową stabilność.

Dane techniczne :
Oparcie:
• Zakres regulacji wysokości 59⇔78 cm , 11 pozycji
• Trzystopniowa regulacja kąta pochylenia
• Szerokość 32 cm
Siedzisko:
• Szerokość 34 cm, głębokość 36 cm
Zagłówek:
• szerokość 22 cm
Waga: 9 kg
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