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ZESTAW 3W1 X-LANDER XPULSE
CENA:

3 299,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: DO 4 DNI
Producent: X-Lander

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
KOLOR ASTRAL BLACK AZURE GREY EVENING GREY
PETROL BLUE

OPIS PRZEDMIOTU

Zestaw 3w1 X-PULSE marki

Wózek głęboko-spacerowy X-Pulse z fotelikiem Britax BABY-SAFE i-SIZE

Przeznaczenie: od urodzenia do 6 miesięcy (gondola)
od 6 mies. do 15 kg (spacerówka)
Waga spacerówki: 12,1 kg
Waga z gondolą: 12,3 kg
Koła: przód piankowe, tył pompowane

X-PULSE to znakomite połączenie kompaktowej miejskiej spacerówki i wózka terenowego.
Przednie koła lekkie, piankowe, obniżające wagę wózka. Z tyłu koła są pompowane,
dostosowane na trudniejszy teren.

NOWA - LEPSZA amortyzacja
Pod koniec 2019 roku marka X-Lander dokonała znaczących zmian w amortyzacji
przednich kół zwiększając zakres uginania stelaża, co sprawiło efekt miękkiego
zawieszenia. Ten rodzaj amortyzacji szczególnie widoczny jest przy nacisku z góry, a nie
jak dotychczas tylko przy uderzeniu w przeszkodę. Dzięki temu drgania, które powstaja
podczas jazdy nie przechodzą na dziecko,a sa absorbowane przez zawieszenie.

X-PULSE to:
Pompowane tylne koła, które zapewniają doskonałą amortyzację,
Teleskopowa rączka, której regulacja dopasuje się do wzrostu każdego rodzica,
Dwukierunkowa spacerówka - przodem i tyłem do kierunku jazdy
Oświetlenie LED, które zapewni widoczność nawet po zmroku,
Obrotowe przednie koła, które ułatwią manewry podczas wędrówek,
Regulowana, powiększana budka osłoni dziecko przed nadmiernym słońcem.

X-PRAM LIGHT 2.0 to najnowsza odłona gondoli X-Lander. Regulowany, dwustopniowy
daszek do ochrony przed słońcem podczas upalnych dni. Ulepszony system wentylacji
umieszczony w przykryciu gondoli i standardowo w budce. Wymiary wewnątrz 80x30x20
cm. Waga gondoli: 4,7 kg. Poszewka gondoli łatwa do zdjęcia do prania. W środku gruby i
miękki materacyk.

Fotelik Britax BABY-SAFE i-SIZE - najbezpieczniejszy fotel niemieckiego producenta.
5/5 gwiazdek w niemieckich testach ADAC. Jest odpowiedni dla dziecka od urodzenia aż
do 83 cm wzrostu (około 15 miesiąc życia). Fotel-nosidełko zostało wyposażone w
dodatkową wkładkę dla noworodka zapewniającą dodatkowe podparcie. Pasy
pięciopunktowe, system ochrony SIP podczas uderzenia bocznego. Regulowana
wysokość zagłówka. Montaż za pomocą pasa samochodowego, tyłem do kirunku jazdy.
W zestawie adaptery do zamontowania fotelika na stelaż wózka X-PULSE.

Praktyczna i pojemna torba do wózka, to taka która pomieści wszystko czego
potrzebujecie podczas spacerów i wyjść z domu. To więcej niż torba do wózka, bo zawiera
przydatne akcesoria w zestawie i nie przemaka niczym plecaki podróżne. Wnętrzne XRollbag kryje wiele kieszonek i przegródek, żeby np. oddzielić to co czyste od brudnego.
Dzięki specjalnemu powleczeniu, tkanina całej torby jest odporna na plamy. Śliski materiał
nie pochłania zabrudzeń i łatwo się czyści.
Dzięki klamrom na bokach, można ją powiększać i zmniejszać w zależności od potrzeb i
sytuacji.
Dzięki specjalnemu powleczeniu, tkanina całej torby oraz zamki są nieprzemakalne.

Zestaw X-PULSE 3w1 zawiera:
siedzisko spacerowe (od 6 miesiąca)
pokrowiec na nóżki
moskitiera do spacerówki
gondola X-PRAM LIGHT 2.0
pokrowiec przeciwdeszczowy do gondoli
moskitiera do gondoli
zdejmowane prześcieradło z gumką
fotelik Britax BABY-SAFE 2 i-SIZE
torba do wózka
potrzebne adaptery do gondoli/fotelika
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