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FOTELIK SAMOCHODOWY 0-25
KG MAXI-COSI EMERALD
CENA:

2 099,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: DO 4 DNI
Producent: Maxi-Cosi

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
KOLOR AUTHENTIC BLACK AUTHENTIC GRAPHITE
AUTHENTIC GREY

OPIS PRZEDMIOTU

Fotelik samochodowy 0-25 kg EMERALD

Wiek dziecka: 0-7 lat
Kategoria wagowa: 0-25 kg
Wzrost dziecka: 40-125 cm
Montaż: ISOFIX+stopa stabilizująca (40-100 cm), pas samochodowy(100-150 cm)
Kierunek jazdy: tyłem lub przodem
Waga: 15,3 kg

Maxi-Cosi Emerald to fotelik, który wystarczy na dłużej! Przeznaczony dla dzieci do 25 kg. Najnowsza norma
bezpieczeństwa i-Size zapewnia bezpieczeństwo dziecka także podczas uderzeń bocznych. Priorytetem jest
maksymalny komfort dziecka, dlatego fotelik został wyposażony w specjalną wkładkę dla najmłodszych.

Dopasowanie do dzieci w różnym wieku
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, fotel pasuje do najmłodszego malucha jak i do starszaka. Fotelik z możliwością
jazdy tyłem aż do 100 cm (około 4 lata). Regulacja odchylenia pozwoli na komfortową drzemkę. Regulacja wysokości
zagłówka ułatwia dopasowanie do wzrostu i postury dziecka odpowiednie prowadzenie pasów na ramionach.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Fotele Maxi-Cosi słyną z dbałości o bepieczeństwo. Norma bezpieczeństwa i-Size przewiduje w testach
także uderzenia boczne, które zdarzają się najczęsciej. Opatentowana technologia G-CELL jest
związana ze specjalną budową ścian bocznych przypominających plaster miodu. Dzięki temu siły
powstałe podczas uderzenia bocznego są lepiej absorbowane. Pasy 5-punktowe rozkładają nacisk na
całe ciało dziecka i przytrzymują malucha w odpowiedniej pozycji w foteliku. Otuliny na pasach
naramiennych zwiększają komfort dziecka i chronią delikatną szyję ora klatkę piersiową. Otuliny od
wewnątrz posiadają powłokę antypoślizgową.

Łatwy montaż i użytkowanie
Emerald został wyposażony w bazę montowaną za pomocą ISOFIX. Dzięki temu można przekładać
fotel do jazdy tyłem jak i przodem do kierunku jazdy. Możliwość zdjęcia tapicerki bez konieczności
demontażu pasów.

SPOSOBY MONTAŻU
40-87 cm - tyłem do kierunku jazdy (ISOFIX+STOPA)

87-105 cm - przodem do kierunku jazdy (ISOFIX+STOPA)
76-105 cm - tyłem do kierunku jazdy (ISOFIX+STOPA)
105-125 cm - przodem do kierunku jazdy (ISOFIX+PAS)
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