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FOTELIK SAMOCHODOWY KIDDY
EVOLUNA I-SIZE 2 Z BAZĄ
CENA:

1 798,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: DO 4 DNI
Producent: Kiddy

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
KOLOR BEET RED ELEGANCE ICY GREY MELANGE
ICY INDIGO BLUE ELEGANCE ICY LIZARD GREEN
MIDNIGHT BLACK

OPIS PRZEDMIOTU

Fotelik od narodzin EVOLUNA 2 I-SIZE z bazą

Wzrost dziecka: 45-83 cm

Waga fotelika: 4,9 kg
Kierunek jazdy: tyłem
Montaż: baza ISOFIX (w zestawie)
Testy ADAC

****

EVOLUNA 2 I-SIZE to niezwykły fotelik niemieckiego proaducenta KIDDY. Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństie i
wygodzie dziecka w czasie jazdy. Otrzymał wysokie noty w międzynarodowych testach takich jak ADAC
("dobry"), ÖAMTC ("dobry"), TCS ("wysoce polecany"). Zaawansowana technologia i dedykowane systemy odpowiadają
za pełne bezpieczeństwo malucha podczas jazdy samochodem. Możliwość wpięcia fotelika EVOLUNA 2 I-Size na stelaż
wózka tworząc system 3w1.

Ponad 50 lat doświadczenia niemieckich inżynierów zaowocowało niezwykłym fotelem dla niemowląt. Najwyższej jakości
materiały użyte w Evoluna 2 i-Size zapewnią komfort termiczny maluchowi w każdą pogodę. Zastosowanie
dodatkowych systemów wentylacji gwarantuje swobodny przepływ powietrza w upalne dni.
Skorupa fotelika wykonana ze specjalnych materiałów pochłaniających energię uderzenia oraz tłumiących drgania
powstałe podczas jazdy.
Dodatkowe wystające zabezpieczenia na zewnątrz fotelika przyjmują energię powstałą podczas uderzenia
bocznego, zmniejszają także odległość między fotelem a drzwiami samochodu i skraca ruch fotelika podczas uderzeń
bocznych.
Dodatkowe wkładki pozwolą na lepsze dopasowanie fotela do rozmiarów niemowlaka

Możliwość rozłożenia fotela do pozcyji leżącej na płasko także w samochodzie pozwala na dłuższą i komfortową
podróż. Minimalizuje również ryzyko niedotlenienia dziecka spowodowanego opadającą główką. Pozycja leżąca jest
najlepsza dla niemowląt i prawidłowego rozwoju kręgosłupa szczególnie podczas długich podróży samochodem.
Możliwość rozłożenia fotelika Evoluna 2 i-Size podczas jazdy samochodem oraz na stelażu wózka. Aby rozłożyć fotelik
wystarczy wcisnąć dwa przyciski i położyć rączkę.

3-punktowe pasy bezpieczeństwa z miękkimi osłonami zapewnią komfort jazdy. Regulacja pasów w pięciu pozycjach
pozwoli na lepsze dopasowanie do wzrostu dziecka. Mechanizm regulacji pasów znajduje się z tyłu fotela.

Cena zestawu obejmuje fotelik EVOLUNA 2 I-SIZE oraz nowoczesną bazę ISOFIX BASE 2. Możliwość szybkiego zapięcia
bazy w samochodzie za pomocą złącza ISOFIX oraz nogi stabilizującej. Innowacyjny mechanizm umożliwia lepsze
dopasowanie bazy do samochodu także w pozycji leżącej fotelika.
Materiały fotelika Kiddy Evoluna 2 i-Size można całkowicie zdjąć do prania.
Budka fotelika posiada ﬁltr przeciwsłoneczny UPF 80+
Fotelik oraz baza posiadają wskaźniki odpowiedniego montażu.
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