SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

Dane aktualne na dzień: 09-12-2022 17:03

Link do produktu: https://www.super-toys.pl/jezdzik-odpychacz-bujak-pczacz-oryginalne-bmw-m5-dzwieki-swiatla-miekkiesiedzenie-akumulatorsxz2078-push-p-2680.html

JEŹDZIK, ODPYCHACZ,
BUJAK, PCZACZ,
ORYGINALNE BMW M5,
DŹWIĘKI ŚWIATŁA, MIĘKKIE
SIEDZENIE, AKUMULATOR/
SXZ2078-PUSH
Cena

589,90 zł

Numer katalogowy

SX-Z2078-PUSH-BIAŁY

Kod producenta

SX-Z2078-PUSH-BIAŁY

Kod EAN

5903641569828

Producent

Import SUPER-TOYS

WAGANETTO

6.0000

WAGABRUTTO

8.0000

Opis produktu

BMW M5

W NAJBOGATSZEJ WERSJI

z miękkim siedzeniem

Najnowsza wersja

Absolutna nowość !!!!!!

Rewelacyjna zabawka wielofunkcyjna.
Pojazd jest:
1. Pchaczem z rączką
2. Karmidełkiem 3. Odpychaczem
5.Bujakiem
6. Zasilanie na akumulator
Pojazd na licencji BMW
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ROŚNIE WRAZ Z
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DZIECKIEM
Opis przedmiotu:

Kolor biały:

Opis na podstawie wybranego koloru:

Kierownica z klaksonem:

Rozpinane barierki, po naciśnięciu jednego przycisku:

Wysuwany podnóżek:

Miękkie siedzenie:

Panel:

Łatwe wyjęcie rączki:

Zabezpieczenie przed wywróceniem:

Płozy bujaka:

Oświetlenie:

Opis przedmiotu:
BMW M5 oryginalny pojazd na licencji.
Wielofunkcyjny pojazd 6 in 1. Pojazd rośnie wraz z dzieckiem

wygenerowano w programie shopGold

SUPER-TOYS.PL
DARMAR II
Dariusz Foksiński
ul. Bolesława Chrobrego 145/147
87-100 Toruń
NIP:PL9561642108

Pojazd wykonany z dbałością o detale. Praktycznie każdą części pojazdu można zdemontować w celu uzyskania
innej funkcjonalności pojazdu.
Funkcje: . PCHACZ Z RĄCZKĄ - z pojazdem możemy iść na spacer i sterować jazdą dziecka. - Specjalne barierki
zapobiegające wypadnięciu dziecka. Łatwy demontaż wszystkich elementów sprawia że w każdej chwili możemy zmienić
funkcję naszego pojazdu czy też pozbyć się zbędnego elementu. Dodatkową atrakcją pojazdy są wysuwane i składane
podnóżki, które w zależności od używanej funkcjonalności pojazdu mogą być schowane lub wysunięte. KARMIDEŁKO - do
pojazdu może wsadzić dziecko, zapiąć barierki ta funkcja umożliwi nakarmienie dziecka. ODPYCHACZ - dziecko siada na
pojeździe o odpycha się nóżkami.
BUJAK - w łatwy sposób można z jeździka zrobić bujak - składane płozy. Dodatkową atrakcją są wgrane w pamięć piosenki,
opowieści i panel do którego można podłączyć MP3 czy kartę pamięci.
Podsumowując - jest to idealny pojazd na spacer oraz do domu np.: Jeśli dziecko znudzi się jazdą możemy rozruszać Małego
Kierowcę składając podnóżki i wówczas istnieje możliwość używania pojazdu jako jeździka czy też rozłożyć płozy do bujania,
gdy usiądziemy na placu zabaw.

Symbol katalogowy modelu:
Typ:
Ilość miejsc:

SX-Z2078-PUSH
Pojazd odpychacz z rączką, jeździk, bujak
Pojazd dla 1 dziecka
Parametry techniczne:
Karoseria:
Plastikowa
Zasilanie:
Akumulator 1 x 6V 4,5 Ah, AGM
Ładowarka:
230V 50 Hz 6VDC 500 MA, wejście do ładowania pod
siedzeniem
Bujak:
Tak
Wyposażenie pojazdu:
Siedzenie:
Eco skóra, miękkie
Koła:
Miękkie EVA:
Otwierane drzwi:
Nie posiada
Oświetlenie:
wyświetlacz napięcia w panelu - graficzny
kolorowy ,
Efekty dźwiękowe:
dźwięki uruchamiania pojazdu - wark silnika
dźwięki i piosenki w panelu z wejściem na USB,
AUX
Kluczyki:
Nie odpalanie przyciskiem
Amortyzatory:
Nie
Panel:
wgrane opowieści o piosenki,
wejście na USB, AUX
wskaźnik naładowania akumulatora
regulacja głośności
Wymiary pojazdu, jazda, obciążenie i funkcje dodatkowe:
Wymiary pojazdu:
• długość z zamontowaną rączką ok.: 84 cm,
• wysokość rączki od ziemi ok. 93 cm
• długość bez założonej rączki ok.: 68 cm:
• szerokość z podnóżkami ok.:42 cm,
• wysokość do siedzenia od ziemi ok.: 26 cm,
• wysokość do barierek: ok.: 40 cm,
• wymiar siedziska ok::23x19 cm,
• wysokość kierownicy: ok.: 40 cm,
• wysokość dużego oparcia ok.: 49 cm,
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Max.obciążenie pojazdu:
Waga pojazdu:
Wymiar opakowania:
Waga z opakowaniem ok.:
Hamowanie:
Czas ładowania:

Dodatkowe funkcje:

Gwarancja:
Wysyłka i montaż:

Tablica rejestracyjna:

Gwarancja :
Znak zgodności i certyfikaty:
W zestawie:

• koła ok.: 15 x6 cm
20 kg
ok. 6 kg
67 cm x 37 cm x 30 cm
8 kg
Hamowanie pojazdem odbywa się nóżkami, należy
stosować do jazdy obuwie ochronne.
8 do 12 godzin,
zasilacza nie należy pozostawiać w źródle zasilania, gdy
pojazd nie jest ładowany
bujak
rączka do pchania,
zapinane barierki
pojazd 6 W 1 ,
miękkie siedzenie,
dwa rodzaje oparcia - w zależności od tego jak
chcemy użytkować pojazd
podnoszone siedzenie
wyciągane podnóżki
Pisemna 12 miesięcy
Pojazd do samodzielnego montażu, wysyłany w
oryginalnym kartonie - czas montażu ok. 20 do 30 minut
*
Czas montażu zależy od umiejętności osoby montującej.
Przód: 8 cm x 1,5 cm
Tył: 8 cm x 1,5 cm
12 miesięcy
zasilacz
akumulator
instrukcja w języku polskim
pisemna gwarancja

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: 1 do 3 lat.
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