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FOTELIK SAMOCHODOWY BE
SAFE IZI GO MODULAR X1 I-SIZE
CENA:

1 042,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 5 DNI
Producent: BeSafe

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

OPIS PRZEDMIOTU
iZi Modular to innowacyjny system BeSafe, z którego dziecko korzysta od urodzenia, aż do około 4 lat.
Bardzo łatwa instalacja w samochodzie
BeSafe iZi Go Modular X1 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 X1 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 X1 i-Size jest bardzo komfortowy dla Twojego dziecka. BeSafe iZi Go Modular X1 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 X1 i-Size chroni Twoje dziecko. Ulepszona ochrona boczna (SIP+), przewyższa
standardy homologacji R129. Dzięki unikalnej technologii Dynamic Force Absorber™, ulepszonej
ochronie bocznej (SIP+) oraz wkładce dla noworodka, fotelik iZi Go Modular X1 i-Size oferuje bardzo
dobrą ochronę Twojego dziecka.

Pochłaniacz energii Dynamic Force Absorber™ na bocznej obudowie fotelika
Zoptymalizowana ochrona dla wrażliwego obszaru głowy dzięki innowacyjnej konstrukcji.

Dzięki pochłaniaczowi energii Dynamic Force Absorber™, fotelik BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size jest
wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązanie, umieszczone w bocznych częściach obudowy fotelika,
które zapewnia optymalną ochronę dla najbardziej wrażliwych części ciała dziecka.
Wykonany jest ze specjalnych materiałów i konstrukcji o różnych strefach elastyczności, które
optymalnie pochłaniają siły podczas zderzenia bocznego poprzez zginanie się po wewnętrznej stronie, i
pozostawanie bardziej sztywnym po zewnętrznej stronie.
Zaawansowany komfort dostosowany do potrzeb dziecka
Wkładka dla dziecka Newborn Hugger™, która oferuje dodatkowe 10° odchylenia i zapewnia
dodatkową stabilizację boczną.

Aby zapewnić noworodkom dodatkowy komfort i wsparcie, fotelik BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size jest
wyposażony w nową wkładkę dla dziecka Newborn Hugger™. Wkładka daje dziecku o 10° bardziej
płaską pozycję a redukcyjna część wkładki jest umieszczona w tylnej części zamiast pod spodem.
Dzięki temu noworodki mają bardziej płaską pozycję i zmniejsza się ryzyko opadania główki. Ponadto,
miękkie, ale jednocześnie wspierające materiały po bokach pomagają ustabilizować pozycję
dziecka i zapewniają mu odpowiednie otulenie i wygodę.
Wkładkę Newborn Hugger™ należy usunąć, gdy dziecko ma 60 cm wzrostu lub 4 miesiące.
Nowy design zagłówka
Nowo zaprojektowany zagłówek fotelika BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size zapewnia rosnącemu
dziecku większą przestrzeń wewnątrz, jednocześnie chroniąc je w każdej sytuacji.

W odróżnieniu od poprzedniej wersji, te nowe rozwiązanie nie ma oddzielnych poduszek, które należy
usunąć, gdy dziecko rośnie. Pozwala to na łatwiejszą obsługę w codziennym użytkowaniu i
ułatwia dopasowanie produktu do dziecka.
5-punktowa uprząż wewnętrzna
Zapewnia lepsze wsparcie i bezpieczeństwo w podróży. Uprząż posiada również system
magnesów Magnetic Belt Assistants™ w nakładkach i bokach fotelika, które ułatwiają codzienne
użytkowanie - rodzic z łatwością potraﬁ włożyć i wyciągnąć dziecko z fotelika.
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