Fotelik BeSafe iZi Go Modular i-Size WE-czarny melange-01 EKSPOZYCYJNY

cena: 736 zł
symbol: BS590001 EKS
wzrost dziecka: od 40cm do 75cm
wiek około: 0-1roku
waga dziecka około: 0-13kg
kolor: czarny melange
wymiary (cm): szer. 65 x wys. 56 x dł/gł. 44
waga produktu po rozpakowaniu: 4.2kg
waga z opakowaniem: 5.5kg
EAN: 7043485900017

UWAGA! FOTELIK POCHODZI Z EKSPOZYCJI NA SKLEPIE.

WHITE EDGE - nowy look komponujący się z fotelikiem iZi Modular i-Size
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 do kierunku jazdy używając tej samej

bazy ISOfix. 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 50letnie 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.
Bardzo łatwa instalacja w samochodzie
BeSafe iZi Go Modular i-Size może być z łatwością zamontowany za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa lub na bazie iZi Modular i-Size.
Wystarczy wpiąć fotelik i gotowe. BeSafe iZi Go Modular i-Size jest montowany tyłem do kierunku jazdy.
Komfort dla Twojego dziecka
Dzięki unikalnej kombinacji materiału EPS oraz pianki w skorupie fotelika, razem z miękkim obiciem, iZi Go Modular i-Size jest bardzo komfortowy dla Twojego
dziecka. BeSafe iZi Go Modular i-Size posiada bardzo dużą osłonę przeciwsłoneczną, wyposażoną w wentylację oraz ochronę przed promieniami UV (UPF 50+).
Bardzo dobre świadectwa bezpieczeństwa
BeSafe iZi Go Modular i-Size chroni Twoje dziecko. Ulepszona ochrona boczna (SIP+), przewyższa standardy homologacji R129. Dzięki wkładce w zagłówku,
ulepszonej ochronie bocznej (SIP+) oraz wkładce dla noworodka, fotelik iZi Go Modular i-Size oferuje bardzo dobrą ochronę Twojego dziecka.
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Tyłem do kierunku jazdy
Ergonomiczny kształt pałąka
Ekstra duża, zintegrowana osłonka przeciwsłoneczna z wywietrznikiem
5-punktowe pasy uprzęży z magnesem ułatwiające wkładanie dziecka do i wyciąganie z fotelika.
Dodatkowe miękkie obicie dookoła zamka, dla większego komfortu dziecka
Noga wypierająca z alarmem dźwiękowym, dla łatwego i poprawnego montażu
Komfortowy
Wysokiej jakości atestowane materiały pozwalają utrzymać fotelik w czystości i użytkować go przez wiele lat - tapicerkę można ściągnąć i prać w 30°C, program bardzo
łagodny; nakładać ponownie na fotelik gdy jest lekko wilgotna

1. Podstawa fotelika.
2. Rączka o ergonomicznym kształcie.
3. Rozwijana osłona przeciwsłoneczna.
4. Magnesy przytrzymujące szelki.
5. Klamra szelek w pozycji leżącej dla łatwego wsadzenia dziecka.
6. Noga wypierająca z alarmem dźwiękowym wskazującym poprawną instalację.
7. Poduszki otulające głowę dziecka.

Tyłem do kierunku jazdy: 40-75 cm
Waga: 0-13 kg
Wiek: od 0 miesięcy do ok. 12 miesięcy
Montaż: Tyłem na bazie ISOfix iZi Modular lub 3-punktowy pas samochodowy
Homologacja: UN r 129 (i-Size)
Fotele z serii Modular są dostępne tylko w Sklepach Patronackich oznaczonych na naszej stronie symbolem BeSafe Modular

