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MEGA WIELKI QUAD,
AMORTYZATORY, MIĘKKIE
KOŁA, PILOT, WOLNY
START, 4x4 /XMX607
Cena

1 349,90 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

XMX-607-CZARNY

Kod producenta

XMX-607-CZARNY

Kod EAN

5903641565219

Producent

Import SUPER-TOYS

WAGANETTO

18.9000

WAGABRUTTO

25.0000

Opis produktu
QUAD XMX-607 12 V
MIĘKKIE KOŁA, AMORTYZATORY
PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA 2.4 GHZ
SYSTEM WOLNEGO STARTU ESW
Absolutna nowość !!!!!!
Jeden z najbardziej ekskluzywnych QUADÓW dla dzieci.
Najmocniejsza wersja pojazdu z wspaniałym wyposażeniem.
Napędzany czterema silnikami 45 W,
amortyzatory,
miękkie koła EVA pojazd jeździ cicho,
wskaźnik naładowania akumulatora.

Kolor czarny:
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Wielkie koła EVA:

Odpalanie na kluczyk,stacyjka
Przełącznik jazdy na 2 lub 4 silnikach
Przełącznik jazdy szybko wolno
Przełącznik jazdy przód/stop/tył
Pod spodem panel z wejściem na USB, AUX slotem na kartę.
W panelu wskaźnik naładowania akumulatora, obsługa urządzeń zewnętrznych, melodie.

Oświetlenie:

Opis przedmiotu:
Quad z systemem wolnego startu ESW i pilotem 2.4 GHZ to zdecydowanie najbezpieczniejsze rozwiązanie, dodatkowo pojazd

koła EVA ( miękkie koła jeżdżą cicho), amortyzatory, panel sterowania z wejściem
na urządzenia zewnętrzne zasilane na 12 V z napędem na cztery koła zachwyci nie jednego przyszłego kierowcę.
posiada

Dzięki zastosowanym najmocniejszym silnikom 45 W, jeździ po nierównym terenie bez żadnych problemów, a dodatkowo silniki
te są bardzo dobrej jakości.
Odpalanie pojazdu odbywa się za pomocą kluczyka. Stacyjka posiada dwie pozycje - włączanie pojazdu, włączanie świateł.
Ciekawym elementem jest oświetlenie pojazdu - świecące światła - zarówno z przodu jak i z tyłu.

Quad posiada miękkie koła EVA zarówno z przodu jak i z tyłu, które zapewniają młodemu kierowcy pełen komfort jazdy podczas jazdy w
terenie. To co czyni ten model wyjątkowym to super wytrzymała konstrukcja. Komfortu podczas jazdy dodadzą super amortyzator .
Panel dźwiękowy - może być wyłączony lub włączony, po włączeniu można podłączyć urządzenie zewnętrzne, uruchomić dźwięki np. na karcie
pamięci którą można włożyć do panelu. Regulacja głośności odbywa się za pomocą tego panelu. Panel posiada wejście na USB, AUX i slot na
kartę.

Zdalne sterowania pojazdem system ESW 2.4 Ghz
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Rodzice mają pełną kontrolę nad jazdą Pociechy - w każdej chwili mogą zareagować pilotem na jazdę swojego Dziecka ( w innych
modelach jest możliwa jazda na zdalnym sterowaniu tylko po przełączeniu włącznika R/C, tutaj takiego przełącznika nie ma).
Dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu kiedy Rodzice widzą że dziecko jedzie w złym kierunku mogą natychmiast zareagować
pilotem - zmienić kierunek jazdy lub w tej wersji natychmiast zatrzymać pojazd - funkcja STOP w pilocie. Dodatkowo z pilota jest
możliwe ustawienie 1 z 3 prędkości jazdy.
Zdecydowanie jest to jedno z najbezpieczniejszych i najlepszych rozwiązań w pojazdach na akumulator.

Najmocniejsza wersja pojazdu posiada silniki 45 Wat:

Wyposażenie:
Automatyczna skrzynia
odpalanie za pomocą kluczyka
pilot 2,4 Ghz
zmiana kierunku jazdy za pomocą przełącznika przód/tył,
dwie prędkości jazdy manualnej,
możliwość załączenia dwóch lub czterech silników,
trzy prędkości jazdy z pilota, przycisk STOP na pilocie
wygodne profilowane siedzenie,
gaz w przycisku nożnym,
dźwięki uruchamiania,
panel dźwiękowy z możliwością podłączenia urządzeń zewnętrznych - USB, slot na kartę, wejście IN
melodyjki i piosenki w przyciskach w panelu
miękkie koła EVA - pojazd jeździ cicho,
metalowe amortyzatory z tyłu
bardzo masywne i wielkie koła zapewniające komfort jazdy
CAŁY WYKONANY JEST Z WYTRZYMAŁEGO PLASTIKU - BARDZO DOBREJ JAKOŚCI.

Napęd:
Zasilanie:
Ładowarka:

Cztery silniki 45 W - napęd na wszystkie koła
Akumulator 12V 10 Ah
230-240 V 50 Hz 12V DC 1000 MA

Amortyzatory

Tak na 2 koła - tył

Pilot:

Tak, sterownie przód/tył, lewo/prawo z kontrola rodzicielską
czyli w każdej chwili Rodzic może przejąć kontrolę nad
pojazdem za pomocą pilota i skręcić kołami w lewo lub
prawo lub zatrzymać pojazd za pomocą funkcji STOP, 3
prędkości jazdy

Koła
Wymiary pojazdu:

Miękkie koła EVA - NOWOŚĆ

długość ok.: 109 cm,
szerokość kół ok.: 65 cm,
wysokość przysiedzeniu ok.: 50 cm,
wysokość do kierownicy ok.: 75 cm,
długość siedziska ok.:29 cm,
odległość od pedału gazu do siedzenia ok.:40 cm,
średnica koła ok.: 37 cm, szerokość koła ok.: 14 cm,
prześwit od podłoża ok.: 20 cm,

Max obciążenie pojazdu

50 kg

Waga pojazdu

ok.: 18,9 kg

Prędkość i jazda

Prędkość automatyczna
bieg wolny 2,5- 3 km/h, bieg szybki do 4-6 km/h, jazda w przód
i w tył, idealny pojazd na trawę, działkę czy nierówności - napęd
na dwa koła

Komfort jazdy:

Miękkie koła EVA - pojazd jedzie cicho i komfortowo

Efekty świetlne

Tak, światła przednie i tylne, podświetlany panel dźwiękowy a
w nim wskaźnik naładowania akumulatora i wejścia na
urządzenia zewnętrzne

Hamowanie

Pojazd hamuje silnikiem po zdjęciu nogi z gazu
po naciśnięciu S na pilocie

Komfort jazdy i wygląd:

Super amortyzatory, miękkie koła EVA, wygodne siedzenie.
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Napęd:

Cztery silniki 45 W - napęd na wszystkie koła
System wolnego startu i wolnego zatrzymywania - pojazd nie
szarpie.

Efekty dźwiękowe:

Tak, głos pracy silnika, piosenki dyskotekowe bardzo
melodyjne, regulacja głośności, , panel sterowania z wejściem
MP3, USB, slot na kartę.

Regulacja głośności:

Tak + wejście na USB, slot na kartę, wejście IN.

Kontrolka naładowana baterii

Tak - kontrolka LED - wyświetla obecne napięcie w formie
cyfrowej w panelu

Czas ładowania:

8 do 10 godzin,
przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator około 10
godzin

Czas jazdy

do 2 godzin w zależności od warunków zewnętrznych

Dodatkowe funkcje:

Dźwięki , melodie , dźwięk uruchamiana silnika oraz
amortyzatory,
miękkie koła EVA - NOWOŚĆ,
system wolnego startu ESW,

Gwarancja:

pisemna 12 miesięcy

Wymiar opakowania

104 cm x 65 cm x 55 cm

Waga z opakowaniem.

25 kg

Wysyłka i montaż:

Pojazd do montażu wysyłany w oryginalnym kartonie - czas
montażu ok 15-30 minut
Wymiary tablic rejestracyjnych:
przód: 14 cm x 3 cm
tył 18,5 cm x 4,5 cm

ZOBACZ FILM
W komplecie:
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.

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.
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