Baza ISOfix BeSafe iZi Modular i-Size do iZi Go Modular/iZi Modular

cena: 908,99 zł
symbol: BS569500
wiek około: 0-4lat
kolor: czarny
wymiary (cm): szer. 66 x wys. 14 x dł/gł. 33
waga produktu po rozpakowaniu: 6.2kg
waga z opakowaniem: 7.2kg
EAN: 7043485695005

Zapisz się na SZKOLENIE ON-LINE z fotelików >>

NOWOŚĆ! EWOLUCJA MODULARNA!
iZi Modular to nowy, innowacyjny system BeSafe, z którego dziecko korzysta od urodzenia, aż do około 4 lat.
BeSafe iZi Modular jest modułowym systemem fotelików dla dzieci, używającym jedną bazę ISOfix dla dwóch fotelików, homologowanym według najnowszych
standardów Unii Europejskiej. System ten oferuje 3 foteliki w jednym: dla niemowlaka oraz dla malucha tyłem lub przodem używając tę samą bazę. Gdy nasze
dziecko wyrośnie z fotelika dla niemowlaka, kolejny fotelik używa tej samej bazy ISOfix. Rama antyrotacyjna bazy może być odsunięta, dzięki czemu dziecko ma

więcej miejsca na nogi, co oznacza, że dzieci do ok 4 roku życia (105 cm) mogą podróżować tyłem.
Rodzina iZi Modular jest naszym najnowszym produktem w gamie fotelików dla dzieci. Podczas projektowania systemu iZi Modular, wykorzystaliśmy nasze 50cioletnie doświadczenie w produkowaniu fotelików, w tym 25 lat fotelików tyłem do kierunku jazdy. Jest to jeden z pierwszych fotelików dla dzieci, przy tworzeniu
którego użyto technologii i rozwiązań z produkcji samochodów, tak aby stworzyć najbezpieczniejszy fotelik jaki tylko możemy. W rezultacie, uzyskaliśmy
fotelik lekki, ale bardzo bezpieczny.
Foteliki BeSafe były testowane tysiące razy w ciągu ostatnich kilku lat, między innymi w crash-testach, zarówno wirtualnych jak i laboratoryjnych. Doświadczenia
te pozwalają nam stworzyć najlepsze foteliki dla dzieci BeSafe.

Bardzo łatwa instalacja w samochodzie
BeSafe iZi Modular i-Size może być z łatwością zamontowany na bazie iZi Modular i-Size. Wystarczy wpiąć fotelik i gotowe. BeSafe iZi Modular i-Size może być
montowany zarówno przodem, jak i tyłem. Przy montażu tyłem, dziecko ma więcej miejsca na nogi dzięki unikalnemu mechanizmowi bazy i-Size.
Komfort dla Twojego dziecka
iZi Modular i-Size rośnie razem z Twoim dzieckiem, dzięki regulowanemu zagłówkowi i uprzęży. Magnesy przytrzymują szelki z dala od dziecka, gdy je
wkładamy do fotelika, a znakomita pozycja do leżenia sprawia, że dziecko będzie wygodnie podróżowało.
Bardzo dobre świadectwa bezpieczeństwa
BeSafe iZi Modular zdobywa bardzo dobre oceny w testach zderzeniowych i spełnia surowe normy R129 ochrony bocznej. Nakładka systemu SIP+ (Side Impact
Protection+) wpięta od strony drzwi, dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przy uderzeniu bocznym.

1. Wyraźne wskaźniki, zarówno wizualne i dźwiękowe.
2. Więcej miejsca na nogi dziecka.
3. Szybka i łatwa instalacja.
4. Zminimalizowanie ryzyka niewłaściwej instalacji.

Fotele z serii Modular są dostępne tylko w Sklepach Patronackich oznaczonych na naszej stronie symbolem BeSafe Modular

