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FOTELIK SAMOCHODOWY
OBROTOWY BE SAFE IZI TWIST ISIZE
CENA:

2 133,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 72 GODZINY
Producent: BeSafe

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
KOLOR BURGUND MELANGE CZARNY CAB CZARNY
MELANGE HARMONIA METALICZNY MELANGE
MORSKA ZIELEŃ NIEBIESKI MELANGE

OPIS PRZEDMIOTU

Wzrost: 61-105 cm
Kategoria wiekowa: od narodzin do ok. 4 lat
System montażu: isoﬁx + noga stabilizująca
Kierunek jazdy: tyłem do 105 cm
Homologacja: R129 (i-Size)
Test Plus: TAK

Kolejna nowość skandynawskiej marki BE SAFE to obrotowy fotelik RWF iZi Twist i-Size,
który wyposażony został w jedyną w swoim rodzaju metodę instalacji - Universal Level
Technology.
Technologia wbudowana w bazę fotelika kładzie kres takim problemom jak zbyt
ukośna kanapa samochodu, która dawała z kolei zbyt pionową pozycję dla dziecka.
Fotelik dziecięcy iZi Twist i-size dopasuje się dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji do
każdego typu kanapy, od całkowicie poziomej, po taką, której nachylenie wynosi 20 stopni.

Fotelik samochodowy Be Safe iZi Twist sam w sobie posiada aż 4 pozycje pochylenia siedziska
zapewniając dziecku maksymalny komfort podczas jazdy samochodem. Dodatkowo wyposażony został
w pochłaniacz energii Dynamic Force Absorber™, który zapewnia maksymalną ochronę
najbardziej wrażliwych części ciała dziecka. Wykonany został ze specjalnych materiałów o różnych
strefach elastyczności.

iZi TWIST i-Size od Be Safe to dwie warstwy bezpieczeństwa dla maluchów
Wbudowana ochrona boczna (SIP) w obudowie fotelika
Dodatkowa ochrona boczna (SIP+) o dopasowanym kształcie
Chroniący głowę dziecka zagłówek z innowacyjnym pochłaniaczem energii Dynamic Force
Absorber™
Zdał najtrudniejszy test zderzeniowy na świecie: Plus Test
Zgodny z najnowszą normą UN R129 (homologacja i-Size)
Pozwala dzieciom zawsze podróżować 5x bezpieczniej aż do 105 cm wzrostu
Najnowocześniejsza funkcjonalność ułatwiająca codzienne użytkowanie
System magnesów Magnetic Belt Assistants™ ułatwia wkładanie i wyciąganie dziecka z fotelika
Łatwy dostęp do dziecka dzięki wygodnemu obrotowi fotelika w stronę drzwi
Regulacja pochylenia fotelika możliwa nawet po instalacji
Wizualne i dźwiękowe wskaźniki informujące o poprawnej instalacji
Jednoczesna regulacja zagłówka i uprzęży
Indywidualny komfort
Technologia Universal-Level-Technology™ dla optymalnej pozycji siedzącej w foteliku
Wysokiej jakości materiały wykonania
Wkładka Two-Fit Cushions™ dla indywidualnego dopasowania do dziecka
Wyjątkowy komfort - aż 4 pozycje pochylenia siedziska
Regulacja zagłówka w 10 pozycjach - fotelik rośnie razem z dzieckiem
Świetny przepływ powietrza przez system wentylacji umieszczony w tylnej obudowie fotelika
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