Wózek spacerowy mima Zigi 2G - Midnight Blue

cena: 1.500,10 zł
symbol: MI-A321800
wiek: 6m+
waga dziecka: 0-17kg
kolor: Midnight Blue
wymiary (cm): szer. 45 x wys. 102 x dł/gł. 67
waga produktu po rozpakowaniu: 7.6kg
waga z opakowaniem: 8.5kg
EAN: 5060535940467

Zigi - nowy, fantastyczny i elegancki wózek mima, który będziemy mogli zabrać na pokład samolotu oraz będzie można zamontować na nim
fotelik samochodowy!
Jest to następca Zigi 1G.

Zigi to piękna i kompaktowa spacerówka. Pod jej eleganckim i nowoczesnym wyglądzie w typie wózków mima, Zigi kryje w sobie wyrafinowane rozwiązania
techniczne.
Zigi jest solidny, lecz wciąż niezwykle lekki i niebywale łatwy w prowadzeniu. Jego elegancki wygląd w połączeniu z prostym, kompaktowym składaniem za pomocą
jednej ręki sprawia, że Zigi jest najbardziej pożądanym towarzyszem podróżujących rodzin.
Jakie różnice w stosunku do Mima Zigi 1G?
●
●

●
●
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Obniżenie wagi z 8.4 kg na 7.6 kg
Nowy system ręcznego składania i rozkładania budki - we wcześniejszym modelu odbywało się to tylko za pomocą jednego ruchu, budka mogła być wyłącznie całkowicie
złożona lub maksymalnie rozłożona. Teraz mamy 4 pozycje rozkładania budki
Wzmocniona, stalowa deska siedziska. Zmiana blokady wózka po złożeniu - teraz z jednej strony, nie po obu
Przycisk do regulacji odchylenia oparcia zmieniony z metalowego na plastikowy (nowy mechanizm)
Nowy kształt kosza na zakupy
Materiał osłony przeciwsłonecznej zmieniony na kolor srebrny

W zestawie:
●
●

worek ochronny na wózek
osłona przeciwdeszczowa

Łatwe składanie
Składanie wózka to łatwizna - wystarczy, że pociągniesz za dźwignię i za pomocą nadgarstka lekko podniesiesz wózek do góry. Wózek składa się i jest
wolnostojący po złożeniu.
Super kompaktowe wymiary 56 x 45 x 25 cm/22 x 18 x 10 inch sprawiają, że wózek jest zaaprobowany przez większość linii lotniczych jako bagaż podręczny!*
*normy dotyczące bagażu kabinowego mogą się różnić w zależności od linii lotniczych

Innowacyjne, przezroczyste koła
Przezroczyste koła nie tylko wyglądają dobrze, są jednocześnie niezwykle trwałe i lekkie.

Duży kosz
Kosz również zasługuje na to by wyglądał elegancko. Rzeczy, które zabierasz na spacer będą dyskretnie schowane dzięki klasycznej osłonie kosza.

Innowacyjne tylne zawieszenie
Zawieszenie ułatwia płynna jazdę. Chociaż wygląda na bardzo proste to poświęcono mu wiele godzin prób materiałowych i konstrukcyjnych by spisywało się jak
najlepiej.

Budka
Chroń dziecko przed szkodliwym promieniowaniem UV.
Miej dziecko również cały czas w zasięgu wzroku dzięki okienku w budce. Ostatni etap rozłożenia budki posiada po bokach specjalny materiał z siatki,
zapewniający prawidłową wentylację.

Regulowana wysokość budki
Wysokość budki można regulować o jeden stopień do góry - dzięki temu wózek rośnie razem z dzieckiem, zapewniając mu odpowiednią ilość miejsca, gdy jest już
starsze.

Rozkładane oparcie
Oparcie siedziska posiada 3 pozycje ustawienia oparcia, najniższa z nich oferuje komfortową pozycję do spania.

Regulowana wysokość rączki dla rodzica
Naciśnij przycisk i wybierz jedną z 3 wysokości rączki, która najbardziej Ci odpowiada.

5-punktowe szelki bezpieczeństwa z miękkimi nakładkami
Dla wygody i bezpieczeństwa podczas każdego spaceru.
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Waga: 7.6 kg/16.7 lbs
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Maksymalna waga dziecka: do 17 kg/37 lbs
Maksymalne obciążenie kosza: 2 kg
Wymiary złożonego wózka: 56 x 45 x 25 cm / 22 x 18 x 10 inch
Wymiary rozłożonego wózka: 45 x 102 x 67 cm

