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MONTECARLO R1, DZIECIĘCY
FOTELIK SAMOCHODOWY
Cena

599,00 zł

Cena poprzednia

748,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

12 godziny

Numer katalogowy

4572

Producent

Jane

Kolor

T77- Nomads

Kolekcja

2020/21

Norma

ECE R44/04

Waga / wzrost

15 ⇔ 36 KG

System Isofix

Tak

Test
Obrotowy

Nie

Kierunek podroży

Przodem

Opis produktu

BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DZIECKA PONAD WSZYSTKO
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Montecarlo to fotelik bezpieczeństwa przeznaczony dla różnych grup wiekowych, zaprojektowany w celu dostosowania się do dziecka na każdym etapie rozwoju. Dzięki
systemowi kompleksowej regulacji, polegającemu na ustawieniu wysokości oparcia i szerokości fotelika, poprzez regulację boków zagłówka oraz części lędźwiowej,
zapewnia całkowitą ochronę boczną. Okalający kształt i większe rozmiary zagłówka pozwalają na lepsze pochłanianie siły uderzenia w razie wypadku, zapewniając
lepszą amortyzację. Ergonomiczny zagłówek w połączeniu z pochylonymi bokami fotelika stanowią oparcie niezbędne dla optymalnego odpoczynku dziecka.
Oddychająca tkanina wewnętrzna, będąca w bezpośrednim kontakcie z ciałem dziecka.

Przeznaczenie :
•Grupa 2/3 - Waga 15⇔36 kg - wiek 4⇔12 lat
Bezpieczeństwo ponad wszystko :
Fotelik Montecarlo R1 został poddany wymagającym próbom Eurotest badającym właściwości fotelików bezpieczeństwa w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa.
Uzyskane wyniki nie mogły być lepsze: fotelik Montecarlo R1 otrzymał jedną z najwyższych punktacji w swojej klasie i został wyróżniony za zapewnienie
bezpieczeństwa w czasie zderzenia bocznego oraz za stabilność całej konstrukcji. Ocena ta plasuje fotelik Montecarlo R1 jako punkt odniesienia w zakresie komfortu i
bezpieczeństwa dla dzieci. Ponadto jest on jednym z najbardziej cenionych fotelików na rynku.
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Cechy produktu :

Regulowana wysokość zagłówka
Regulowana szerokość zagłówka
Regulowana szerokość oparcia
Regulowane nachylenie oparcia 2 poz.
Regulowana wysokość podłokietników
Opcja siedziska - możliwość demontażu oparcia
Zdejmowana tapicerka do prania
Aluminiowe elementy konstrukcyjne gwarantuje o 70% lepszą ochronę w porównaniu z systemami tradycyjnymi
Udoskonalony otwór na pas pozwala na idealne dopasowanie skośnej części pasa bezpieczeństwa pojazdu do wysokości ramion dziecka
Wyposażony w system Isoﬁx, co w połączeniu z systemem przytrzymującym dziecko – opartym na samochodowych pasach bezpieczeństwa, zapewnia
większą stabilność fotelika w razie kolizji i uderzeń bocznych oraz umożliwia regulację nachylenia oparcia w 2 różnych położeniach.
Możliwość zamontowania Xtend, przystawka bezpieczeństwa umożliwiająca stosowanie fotelika Montecarlo-R1 już od grupy-1, 9-18 kg

Dane techniczne :

Zakres regulacji wysokości 62⇔78 cm
Zakres regulacji szerokości zagłówka 14⇔20 cm
Zakres regulacji szerokości oparcia 29⇔33 cm
Waga 7 kg
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