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MOTOR NA AKUMULATOR 3
KOŁOWY SUPER
CRF/HT8188
Cena

469,90 zł

Numer katalogowy

HT-8188-NIEBIESKI

Kod producenta

HT-8188-NIEBIESKI

Kod EAN

5903641568913

Producent

Import SUPER-TOYS

WAGABRUTTO

9.0000

WAGANETTO

8.0000

Opis produktu

Absolutna nowość:
MOTOR NA AKUMULATOR 3 KOŁOWY
SUPER CRF/HT8188
Model w kolorze niebieskim:
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Opis na podstawie wybraneg koloru:
Kierownica:

Panel z wejściem AUX, USB, wskaźnik naładowania akumulatora, wgrane dźwięki.

Oświetlenie:

Opis przedmiotu:
Motor 3 kołowy CRF HT-8188 napędzany dwoma silnikiami 45 W z całą
pewności zainteresuje młodego wielbiciela motocykli.
Pojazd wykonany z dbałością o detale.
Wersja z gazem w pedale.
Panel z dźwiękami ( dźwięki odpalania motocykla) z wejściem USB i AUX i
oświetlenie pojazdu ( światła) umili o urazmaici zabawą.
Wark silnika oraz różne melodie wgrane w panel są dodatkową atrakcją.
Wygląd motoru przypomina prawdziwe pojazdy z tej grupy. Duże koła
zapewniają komfort jazdy.
Symbol katalogowy modelu:
Typ:
Ilość miejsc:
Parametry techniczne:
Karoseria:
Silniki napędowe:
Zasilanie:
Ładowarka:
Kółka boczne
Ilość biegów:

HT-8188
Motor 3 kołowy
Pojazd dla 1 dziecka
Plastikowa
2x 45 W, 6V STRONG2
Akumulator 2 x 6V 4,5 Ah, AGM
230V 50 Hz 6V DC 500 MA
Nie
Jazda manualna jazda w przód i w tył
Wejście do ładowania - z boku motoru - nad pedałem

Wyposażenie pojazdu:
Siedzenie:
Koła:
Otwierane drzwi:
Oświetlenie:

Plastikowe
Plastikowe
Nie posiada
Tak, z przodu LEDY,
wyświetlacz napięcia w panelu - graficzny kolorowy ,
Efekty dźwiękowe:
dźwięki uruchamiania pojazdu - wark silnika jak w prawdziwym motocyklu
dźwięki i piosenki w panelu z wejściem na USB, AUX
Kluczyki:
Nie
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 ok. 87 cm
szerokość przy manetkach ok.: 47 cm
wysokość do lusterek ok.: 66 cm
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wysokość do manetki ok: 52 cm
wysokość od ziemii do siedzenia ok. 40 cm
wymiar siedziska ok.: 22x12 cm
koło przód: ok.: 30 x 9 cm
koła tył ok.: 30 x 9 cm
prześwit od podłoża do przodu ok.:10 cm

Max.obciążenie pojazu:
Waga pojazdu:
Wymiar opakowania:
Waga z opakowaniem ok.:
Prędkość i jazda:
Hamowanie:
Czas ładowania:

30 kg
ok. 8 kg
63 cm x 40 cm x 43 cm
9 kg
do 5 km/h
Pojazd hamuje silnikiem po puszczeniu pedału gazu.
8 do 12 godzin,

Czas jazdy:
Dodatkowe funkcje:
Gwarancja:
Wysyłka i montaż:

zasilacza nie należy pozostawiać w źródle zasilania, gdy pojazd nie jest ładowany
do 1,5 godziny jazdy, w zależności od warunków zewnętrzych i obciążenia
panel do obsługi pojazdu,
Pisemna 12 miesięcy
Pojazd do samodzielnego montażu, wysyłany w oryginalnym kartonie - czas montażu ok. 20 do 30

Tablica rejestracyjna:

Czas montażu zależy od umiejętności osoby montującej.
Przód: 6 cm x 2,5 cm

Gwarancja :
Znak zgodności i certyfikaty:
W zestawie:

Tył: 10 cm x 5 cm
12 miesięcy
zasilacz
akumulator
instrukcja w języku polskim
pisemna gwarancja

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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