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JANE MATRIX LIGHT-2 U05
DIM GREY
Cena

1 449,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

do 4 tyg.

Numer katalogowy

3223 U05

Kod EAN

8420421075357

Opis produktu

Jedyne nosidełko na rynku (opatentowane), które oferuje opcję bezpiecznego noszenia dziecka siedzącego lub leżącego, obydwie pozycje
zatwierdzone do podróżowania samochodem. Nowy Matrix Light 2 jest o 20% lżejszy. Głębsze i obszerniejsze siedzisko zapewnia większą
wygodę i bezpieczeństwo w razie zderzenia. Okalająca struktura połączona z dodatkową ochroną, jaką stanowi wewnętrzna obudowa z
polistyrenu, działa jako bariera ochronna pochłaniająca siłę uderzenia. Teraz dopasowanie zintegrowanych szelek bezpieczeństwa jest o wiele
łatwiejsze: wystarczy przycisnąć jeden przycisk i ustawić pasy szelek w odpowiedniej pozycji. Zaciski mocujące nosidło do siedzenia
samochodu są teraz o wiele wygodniejsze i łatwiejsze w użyciu, w tym modelu zostały one przymocowane na stałe do nosidła. System
wielofunkcyjny G0-G0+. Na początku dziecko może leżeć na wznak, co ma korzystny wpływ na rozwój płuc i zapobiega wystąpieniu problemów
oddechowych. Dwie pozycje homologowane do stosowania w samochodzie:
Pozycja leżąca pod kątem 180º zajmuje jedynie dwa tylne siedzenia samochodu (Grupa 0, do 10kg) pozycja ta stanowi optymalne ułożenie
dziecka w pierwszych miesiącach życia. Pozycja siedząca pod kątem 138º zajmuje tylko jedno siedzenie samochodu (Grupa 0+, do 13kg).

— CHARAKTERYSTYKA —
A Regulowany pałąk do przenoszenia 4-ry pozycje ustawienia
B Przycisk regulacji kąta pochylenia pałąka do przenoszenia
C Przyciski zwalniające zaczepy Pro-Fix
D Uchwyty do mocowania samochodowych pasów bezpieczeństwa
E zaczepy z systemu Pro-fix umożliwia mocowanie i odinstalowanie
Matrixa w ciągu kilku sekund zarówno z stelaża wózka jak i platformie
isofix
F Pięciopunktowe szelki z ochraniaczami
G Przycisk regulujący naciągniecie szelek
H klamra blokująca samochodowy pas bezpieczeństwa
I Okienka wentylacyjne zapewniające właściwy przepływ powietrza
J Dźwignia regulacji kąta pochylenia oparcia
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— SPECYFIKACJA —
Dwie grupy wiekowe:
• 0 - Waga do 10 kg - wiek do około 7-go miesiąca - jako gondola
• 0+ - Waga do 13 kg - wiek do około 9-go miesiąca - jako fotelik
Wymiary:
• Długość 73 cm
• Szerokość 31 cm
• Waga 6,3 kg

— KOMPATYBILNOŚĆ —
• Można zamontować na wszystkich wózki wielofunkcyjne Jané z systemem Pro-Fix (wyprodukowanych po 2005 roku )
• Matrix platforma isofix
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