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DUŻY MOTOR ŚCIGACZ
STRONG 2 EXCLUSIVE,
ŚWIECĄCE KOŁA/HLX2018
Cena

549,90 zł

Produkt wysyłamy jak
najszybciej zazwyczaj w
ciągu

24 godzin, czyli możesz mieć go w domu już
następnego dnia, DOSTĘPNY oznacza że
jest u nas na magazynie

Numer katalogowy

HLX-2018-NIEBIESKI

Kod producenta

HLX-2018-NIEBIESKI

Kod EAN

5903641561587

Producent

Import SUPER-TOYS

Opis produktu

Absolutna nowość !!!!!!
ST- HLX-2018- ŚWIECĄCE KOŁA

MOTOR 3 KOŁOWY Z DŹWIĘKAMI, KLAKSONEM I ŚWIECĄCYMI
KOŁAMI.
Motor z nowoczesnym panelem i wskaźnikiem naładowania
akumulatora oraz możliwością podłączenia USB, MP3 i slotem na
kartę pamięci.
(melodyjki piosenki dyskotekowe,dźwięk uruchamiania oraz pracy silnika, )

Najnowszy model tego roku seria "STRONG 2" na wzmocnionych silnikach - przeczytaj czym różni się ten pojazd, od innych
słabszych.
Nowa seria pojazdów o nazwie "Strong 2".
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W wersji oznaczonej jako "STRONG 2" zastosowano do najbardziej popularnych pojazdów, dużo mocniejsze silniki napędowe
oraz dodatkowo specjalnie wzmocnione tryby napędów, dzięki czemu nasi Klienci mogą być pewni zakupu pojazdów najlepszej
jakości nie spotykanej dotąd w naszym kraju.

Model w kolorze niebieskim:

Opis na podstawie wybranego koloru:
Nowoczesny panel z wejściem na MP3, USB, slotem na kartę.
W panelu wskaźnik naładowania akumulatora, wgrane melodie klakson.

Miękkie siedzenie:

Pedał gazu a nad nim wejście do ładowania pojazdu:

Oświetlenie:
Światła w kołach - można wyłączyć, zailanie 2 sztuki AA, w kole.
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SPRAW RADOŚĆ TWOJEMU DZIECKU

Motorek posiada:
gaz w pedale
świecące koła
światło z przodu świecące - wielokolorowe
dźwięk odpalania motoru,
klakson
melodyjki i grane opowieści w panel,
panel z wskaźnikiem naładowania akumulatora i wejściem na MP3 , USB, slot na kartę
siedzenie - miękkie ECO skóra,
gumowe rączki
CAŁY MOTOREK WYKONANY JEST Z WYTRZYMAŁEGO PLASTIKU - BARDZO DOBREJ JAKOŚCI.
Parametry techniczne:
Waga: 11,5 kg,
Obciążenie do 30 kg,
Prędkość: około 3-5 km/h
Ładowarka oraz akumulator w komplecie
Ładowarka AC220V 50 HZ-60 HZ 1000 mA
Akumulator 2X6V/4,5 AH , żelowy zamknięty
Czas ładowania 8-10 h, wystarcza do 2 godzin jazdy w zależności od warunków zewnętrznych
Silnik 2X: 45W - wzmocniony STRONG 2
Bardzo proste ładowania jak w telefonie komórkowym.
Motorek zapakowany jest oryginalnie.
Montaż motorka to około 10-20 minut.
W komplecie instrukcja.
Do każdego pojazdu pisemna gwarancja na 12 miesięcy.
Paragon fiskalny ( lub FV),
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów.

Wszystkie nasze zabawki posiadają certyfikat CE - czyli są w pełni bezpieczne.

Napęd:

2 silniki 45 W - napęd na dwa koła

Zasilanie:

Akumulator 2X 6 V 4,5Ah, AGM -

Ładowarka:

230 V 50 Hz 12V DC 1000 MA

Wymiary pojazdu:

długość ok : 111 cm,
wysokość: ok. 71 cm,
szerokość: ok. 47 cm,
wysokość od ziemi do siedzenia ok.: 50 cm,
średnica kół ok.: 30 cm,
grubość koła ok. 9,53 cm,
prześwit przy podnóżkach od podłoża ok.: 14 cm,

Max obciążenie pojazdu:

wymiar siedziska: długość ok. 36 cm, szerokość ok.: 19 cm
30 kg

Waga pojazdu:
11,5 kg
Prędkość i jazda:

1 bieg przód od 3-5 km/h, 1 bieg tył

Efekty świetlne:

Tak, światła przednie
Świecący panel,
Świecące koła - zasilanie 2x AA, możliwość wyłączenie włącznikiem w kole.
Świecące oświetlenie boczne

Hamowanie:

Pojazd hamuje silnikiem po zdjęciu nogi z gazu

Efekty dźwiękowe:
Tak, głos pracy silnika motoru, klakson, nowoczesny panel z wgranymi melodiami i opowieściami, wejście na USB. MP3 i
slot na kartę pamięci.
Kontrolka naładowana baterii:
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Napęd:

2 silniki 45 W - napęd na dwa koła

Czas ładowania:
8 do 12 godzin
Czas jazdy:
do 2 godzin jazdy w zależności od warunków zewnętrznych i i obciążenia
Dodatkowe funkcje:

Dźwięki jazdy motoru, świecące koła , światła

, nowoczesny panel

Wymiar opakowania:
92 cm x 42 cm x 58 cm
Waga z opakowaniem:

13,7 kg

Wysyłka i montaż:
Pojazd do montażu, wysyłany w oryginalnym kartonie - czas montażu ok. 10-20 minut

Tablica rejestracyjna:
Przód: 7 cm x 2,5 cm
Tył: 9,5 cm x 12,5 cm

Gwarancja:

12 miesięcy

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.
Wszystkie nasze pojazdy posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.
Ostrzeżenia:

1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.

2. Jazda zawsze musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej nie należy jeździć po drogach publicznych ( w ruchu publicznym) w pobliżu miejsc niebezpiecznych może to skutkować wypadkiem.

3. Należy stosować wyposażenie ochronne typu kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie.

4. Przeznaczenie od: 3 do 6 lat.

Film montażowy
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