Siedzisko Xari Sport XL do wózka Mima Xari/Mima Xari Sport - Charcoal
symbol: MI-AS401201

wzrost dziecka: do 105cm
wiek: 6m+
waga dziecka: 0-17kg
kolor: charcoal
EAN: 5060535941044

Siedzisko Xari Sport XL to alternatywne rozwiązanie przy użytkowaniu wózka Mima Xari ze standardowym siedziskiem.
Nie musisz rezygnować z użytkowania wózka Mima Xari, gdy Twoje dziecko wyrośnie ze standardowego siedziska!
Możesz wciąż cieszyć się swoją ulubioną Mima Xari, wystarczy, że zakupisz Siedzisko Xari Sport XL, które nada jej nowy wygląd!
Siedzisko zostało tak skonstruowane, że jest kompatybilne ze stelażem wózka Mima Xari 3G.
Siedzisko Xari Sport XL będzie też idealnym rozwiązaniem dla mam, które chciałyby zmienić wizerunek swojej Mima Xari.
Co otrzymujesz:
●
●
●
●

siedzisko
budka
pokrywa przedniego kosza
pokrywa tylnego kosza

●
●
●

pałąk bezpieczeństwa dla dziecka
obicie rączki dla rodzica
osłona przeciwdeszczowa

Wózek Mima Xari Sport
Wózek Mima Xari Sport to ten sam niezawodny i jedyny w swoim rodzaju wózek Mima Xari - jedyną różnicą jest nowe, większe siedzisko.
Siedzisko Xari Sport zapewnia wyższy poziom komfortu dla starszych i większych dzieci, zachowując jednocześnie styl i elegancję klasycznych produktów Mima.
Sportowe linie i bardziej tradycyjne materiały nie odbiegają od faktu, że ten produkt jest nadal mocno w stylu "mima".

Bardzo podobnie jak w przypadku oryginalnego siedziska Xari, siedzisko Xari Sport może być skierowane przodem lub tyłem do kierunku jazdy, można je rozkładać
w 3 pozycjach, posiada 2 pozycje wysokości. Siedzisko Xari Sport posiada teraz nowo zaprojektowany, regulowany podnóżek, dużą budkę z ochroną UV i
okienkiem, które umożliwia obserwowanie dziecka podczas spacerów.
Wózek Xari Sport, który w przeciwieństwie do poprzednika nie posiada ukrytej gondoli w siedzisku, można użytkować już od narodzin dziecka dzięki dodatkowej

gondoli Xari Sport. Gondola została specjalnie przystosowana tak, aby można było zamontować ją na dowolnym stelażu Mima Xari - tak więc mogą z niej korzystać
zarówno użytkownicy wózka Mima Xari jak i Mima Xari Sport. Aby zamontować gondolę na stelażu mima Xari/Xari Sport 3G, należy dokupić odpowiadające
adaptery.
Wózek Xari Sport można złożyć razem z zamontowanym siedziskiem (siedzisko musi znajdować się w górnej pozycji, skierowane przodem do kierunku jazdy).
Wózek Mima Xari Sport dostępny jest w dwóch eleganckich kolorach: Charcoal i Denim, ze skórzaną rączką dla rodzica i pałąkiem bezpieczeństwa dla dziecka.

Cechy:
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●
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●
●

3 pozycje regulacji siedziska
2 wysokości ustawienia siedziska/gondoli
Regulowana, skórzana rączka dla rodzica
Skórzany pałąk bezpieczeństwa dla dziecka
Rozkładana budka w 4 pozycjach
Okienko w budce
Duże siedzisko dla wyższych i większych dzieci
5-punktowe szelki bezpieczeństwa wyposażone w miękkie nakładki
Regulowany podnóżek
Wysokiej jakości koła z możliwością demontażu. Koła z technologią "sport shoe" - dzięki temu nigdy nie złapiemy "gumy"
Torba na sznurek ściągający dołączona do koszyka
Zatrzask zabezpieczający wózek po złożeniu

Waga siedziska: 3,99 kg
Waga wózka (stelaż z siedziskiem): 13,4 kg
Stelaż bez kół: 6,72 kg
Stelaż: 9,41 kg
Rozłożony wózek: szer. 62 cm x wys. cm x dł. 79 cm
Złożony wózek (z zamontowanymi kołami i siedziskiem): szer. 63 cm x wys. 97 cm x dł. 60 cm
Złożony wózek (z zamontowanymi kołami): szer. 42 cm x wys. 71 cm x dł. 62 cm
Złożony wózek (bez kół): szer. 42 cm x wys. 71 cm x dł. 52 cm

