Zestaw startowy + zestaw kolorystyczny do wózka Mima Xari-London Black

cena: 2.491,12 zł
symbol: MI-AS122113LG N6/20
wiek: 0+
waga dziecka: 0-22kg
kolor: london black
wymiary (cm): szer. 73 x wys. 32 x dł/gł. 53.5
waga produktu po rozpakowaniu: 9.4kg
waga z opakowaniem: 12.2kg
EAN: 5060535941921

W skład zestawu startowego wchodzą:
●
●
●
●
●
●
●
●

siedzisko
gondola
fartuch
budka
2 pokrywy koszy
pałąk bezpieczeństwa
owijka z ekoskóry na rączkę dla rodzica
osłona przeciwdeszczowa

W skład zestawu kolorystycznego wchodzą:
●
●
●

1 wkładka z szelkami bezpieczeństwa
1 materac do gondoli
1 górna część fartucha gondoli

Do skompletowania wózka należy dokupić:
●

Stelaż Mima Xari/Xari Sport

XARI LONDON BLACK - EDYCJA LIMITOWANA
Mima xari London Black inspirowana jest kultową panoramą Londynu, snującymi się po całym mieście czarnymi taksówkami, a także niezmiennie popularną
londyńską sceną mody. Emanuje elegancją, dzięki neutralnym kolorom, które od dawna są ulubionymi w Wielkiej Brytanii.

Wersja London Black jest ozdobiona wyjątkowymi detalami, których nigdy wcześniej nie widziano w produktach mima. Są to m.in. zamki w różnych kolorach oraz
perforowana rączka dla rodzica i pałąk dla dziecka wykonane ze sztucznej skóry, które dodają szyku i ekskluzywności.
Budka wózka ma również kontrastowy panel w kolorze Cool Grey, co przypomina nieco naszą popularną wersję czarno-białą.

FUNKCJONALNOŚĆ - INNOWACJA
Mima zrywa z ograniczeniami.
Możesz samodzielnie spersonalizować swoją mima xari, aby uzyskać wózek, który będzie wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju.
Skomponuj własny design wózka Mima >>
Dzięki dogłębnej analizie potrzeb rodzinnych, mima stosuje praktyczną i innowacyjną estetykę. Wózek został stworzony dla rodziców, którzy cenią sobie design i
komfort, a w szczególności, którzy cieszą się życiem w dobrym stylu.
Prócz niebanalnego designu, marka reprezentuje innowacyjność i funkcjonalność, a ponadto zawiera "opatentowane funkcje" - kompaktową gondolę umieszczoną
w siedzisku wózka. Możliwość łatwej zmiany siedziska w gondolę i odwrotnie, pozwalają na wykorzystanie wózka od pierwszych dni życia Twojej pociechy, aż do
osiągnięcia wagi 22 kg.
Wózek "rośnie" razem z Twoim dzieckiem.

Opatentowany system gondoli wewnątrz siedziska
Dzięki opatentowanemu systemowi "wewnętrznej gondoli", odpinając zamek, siedzisko można łatwo zmienić w gondolę. Zamiana gondoli w siedzisko zajmuje
dosłownie kilkanaście sekund. Teraz możesz przewozić w wózku dziecko powyżej 6 miesiąca życia.

Innowacyjny materiał
Pianka EVA, stosowana w tym rodzaju produktu po raz pierwszy, jest lekkim i ciągliwym materiałem, który jest pokryty i wykończony tkaniną ze sztucznej skóry.
Powierzchnię można szybko i łatwo wyczyścić. Materiał pomaga stworzyć imponująco prostą i czystą estetykę.

Najważniejsze cechy wózka mima xari

1. 3 pozycje ustawienia siedziska
2. Łatwy do złożenia i rozłożenia
3. 2 wysokości ustawienia siedziska/gondoli
4. Otwierane siedzisko z opatentowanym systemem "wewnętrznej gondoli"
5. Przyjazna w użytkowaniu, stylowa oś ramy
6. Pokrywy na kosze
7. Regulowana rączka dla rodzica
8. Miękka wkładka z 5-punktowymi szelkami
9. Worek ze ściągaczem wbudowany w tylnym koszu
10. Zatrzask zabezpieczający wózek po złożeniu
11. Bardzo odporne, demontowalne koła z technologią "sports shoe" - nigdy nie doświadczysz "kapcia"

Składanie wózka mima xari
Wózek mima xari posiada bardzo łatwy i szybki system składania. Wózek można złożyć razem z zamontowanym siedziskiem.

Aby złożyć wózek razem z siedziskiem, siedzisko musi być zamontowane przodem do kierunku jazdy, w najwyższej pozycji.

Różne opcje ustawienia siedziska mima xari
Dodatkowym atutem jest możliwość ustawienia siedziska przodem lub tyłem do kierunku jazdy - w zależności od tego, czego potrzebuje maluszek.

Ponadto kąt nachylenia siedziska możemy regulować w 3 pozycjach, dzięki czemu możemy go dostosować do samopoczucia dziecka - gdy jest ciekawe świata,
siedzisko ustawiamy w najbardziej pionowej pozycji, a gdy jest śpiące i potrzebuje drzemki, przechylamy siedzisko do pozycji do spania.

Specyfikacja:
Odpowiedni od urodzenia do 22 kg
Stelaż: 9,4 kg
Stelaż + gondola: 13,2 kg
Stelaż + siedzisko: 15,3 kg
Wysokość rączki dla rodzica: 103 cm
Wymiary po rozłożeniu: szer. 62 cm x wys. 113 cm x dł. 79 cm
Wymiary po złożeniu z siedziskiem: szer. 62 cm x wys. 42 cm x dł. 89 cm
Wymiary po złożeniu z kołami: szer. 62 cm x wys. 42 cm x dł. 71 cm
Wymiary po złożeniu bez kół: szer. 52 cm x wys. 42 cm x dł. 71 cm
Wymiary gondoli wewnątrz: szer. 30 cm x wys. 20 cm x dł. 72 cm
Materiał:
Siedzisko (pianka EVA) przód: 100% poliuretan, tył: 100% poliester.

Gondola: materiał zewnętrzny: 100% poliester, wypełnienie 100% poliester.
Budka: materiał zewnętrzny: 100% poliuretan; materiał wewnętrzny 100% poliester.
Osłona przeciwdeszczowa: 100% poliester.
Kosz: 100% poliester.
Zestaw kolorystyczny. Dostępna kolorystyka:

Akcesoria:
Śpiworek z miękkim polarem wewnątrz.

Parasolka chroniąca dziecko przed nadmiernymi promieniami słonecznymi.

Moskitiera pasuje zarówno do siedziska jak i gondoli

Adapter mima do fotelików samochodowych pozwoli zamontować na stelażu wózka Mima foteliki samochodowe:

BeSafe iZi Go
BeSafe iZi Go Modular i-Size
Maxi Cosi Cabrio
Maxi Cosi Pebble
Cybex Aton III
Cybec Aton Cloud Q
Kiddy Evo Lunafix
Zobacz wszystkie akcesoria >>

