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NAJNOWSZY MEGA SUV
LAKIEROWANY Z FUNKCJĄ
BUJANIA/8588
Cena

1 049,90 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

QLS-8588-CZERWONY

Kod producenta

QLS-8588-CZERWONY

Producent

Import SUPER-TOYS

WAGANETTO

22.4000

WAGABRUTTO

25.8000

Opis produktu

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.

Absolutna nowość !!!!!!
SUV 8588 na akumulator z funkcją bujania - NOWOŚĆ
Amortyzatory kół tylnych i przednich, wskaźnik naładowania akumulatora - NOWOŚĆ
otwierane drzwi, otwierany bagażnik
Najnowsza wersja z SYSTEMEM WOLNEGO STARTU ESW i pilotem 2,4 GHZ
POJAZD POSIADA MOŻLIWOŚĆ HAMOWANIA ZA POMOCĄ PILOTA PRZYCISK "STOP"
oraz 3 prędkości jazdy wybierane za pomocą pilota.
Jest to najlepsze rozwiązanie zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecka.
Inteligentny pilot bezzakłóceniowy.
Wersja pojazdu lakierowana.
Do każdego pojazdu proponujemy tablicę rejestracyjną - proszę kliknąć na animację w celu przejścia do produktu.
Jest to dodatkowe uatrakcyjnienie pojazdu.

Tablica jest dokładana do tej samej paczki w której znajduje się pojazd.

Opis przedmiotu:
Model w kolorze czerwonym lakierowanym:
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Animacja funkcji bujania:

Poniżej przedstawiamy funkcje pojazdu na podstawie innego modelu:
Amortyzatory:

Funkcja bujania podczas postoju idealne rozwiązanie w domu - dziecko siedzi w samochodzie , włączamy funkcję bujania i mamy czas dla siebie,
ponieważ dziecku wydaje się że jedzie :)

Oświetlenie pojazdu:

Animacja działania świateł:

Film z pojazdem:

Opis przedmiotu:
SUW 8588 W WERSJI LAKIEROWANEJ Z FUNKCJĄ BUJANIA I UCHWYTEM DO
HOLOWANIA zasilane na 12 V z funkcją bujania - symulacja jazdy - jest to idealne rozwiązanie dla małych dzieci które
AUTO

uwielbiają siedzieć w pojeździe oraz uruchamianie za pomocą kluczyka. Pojazd posiada otwierane drzwi, otwierany bagażnik
oraz otwieraną maskę
Ciekawym elementem jest oświetlenie pojazdu - świecące światła przednie - oświetlenia grilla - wielokolorowe - idealne dla małych dzieci migające oraz również migające oświetlenie tylne. Dodatkową atrakcją tego modelu jest pokrycie go lakierem i oświetlenie kół. Koła posiadają
czujnik ruchu i same załączają oświetlenie podczas jazdy. Jest również wyłącznik zarówno oświetlenia pojazdu jak i oświetlenia kół, gdy nie
chcemy używać świateł.
Auto posiada amortyzatory zarówno z przodu jak i z tyłu, które zapewniają młodemu kierowcy pełen komfort jazdy podczas jazdy w terenie.
Duże koła z opaskami gumowymi zapewniają cichą jazdę.
Podświetlana deska rozdzielcza pojazdu oraz nowoczesny panel z wejściem na USB, MP3 czy kartę pamięci a dzięki wskaźnikowi naładowania
akumulatora - wiemy na jak długo mamy jeszcze " paliwa" ( napięcia w akumulatorach).
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Zdalne sterowania pojazdem system ESW 2.4 Ghz
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.

Auto posiada:

silnik: 2 sztuki po 45 W
akumulator 1x12V 7Ah
3 prędkości jazdy z pilota,
odpalanie na guzik - podświetlany,
pojazd z systemem wolnego startu ESW,
pilot bezzakłóceniowy 2.4 Ghz z hamulcem
amortyzatory przód/tył,

funkcja bujania - dziecko siedzi w pojeździe np. w domu a samochód symuluje jazdę - buja całym
pojazdem, Rodzice w tym czasie mają chwilę dla siebie - NOWOŚĆ
auto posiada elektryczny hamulec, działający po zdjęciu nogi z pedału gazu, hamuje samoczynnie
auto posiada dźwięki - odgłos uruchamiania pojazdu i pracy silnika oraz piosenki dyskotekowe
atutem są duże koła z opaską gumową NOWOŚĆ
pasy bezpieczeństwa,
uchyt z przodu pojazdu z tyłu kółka gdy musimy pojazd " holować" nie potrzeba go dźwigać - można go ciągnać
świecące ledowe światła, migają zmieniają kolory.
lusterka boczne składane aby pojazd zmieścił się do garażu
potencjometr do regulacji głośności muzyki - w panelu
wskaźnik naładowania akumulatora - w panelu

Napęd:

Dwa silniki napędowe po 45 W

Zasilanie:

Akumulator 1x12v 7 Ah

Ładowarka:

220 -240 V 50, Hz 12V DC 1000 MA

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

Pasy bezpieczeństwa

Tak

Opaski na kołach:

Tak

Wymiary pojazdu:

długość ok:128 cm,szerokość 80 cm, wysokość przy
kierownicy 56 cm, wysokość drzwi ok.: 56 cm,
szerokość siedziska ok.:45 cm, odległość od pedału
gazu do siedzenia:65-66 cm, średnica koła: 27 cm,
szerokość koła 9 cm, prześwit od podłoża: ok: 12
cm,

Max obciążenie pojazdu

30 kg

Waga pojazdu

22 kg

Prędkość i jazda

łącznie 3 biegi sterowanie z pilota
diwie prędkości jazdy manualnej,bieg wolny 2,5- 3
km/h, bieg szybki do 4-5 km/h, jazda w przód i w
tył,- oraz super działające amortyzatory

Komfort jazdy:

Amortyzatory przód i tył, pasy bezpieczeństwa, system
wolnego startu - auto rusza delikatnie i zatrzymuje się
delikatnie, system bujania pojazdem podczas postoju,
rączka z przodu pojazdu i kółka z tyłu do " holowania"

Efekty świetlne

Tak, światła przednie dzienne w grillu z efektami (
można je całkowicie wyłączyć), podświetlane koła z
czujnikiem ruchu - koła można wyłączyć osobnym
włącznikiem , podświetlana deska
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Napęd:
Hamowanie

Dwa silniki napędowe po 45 W
Pojazd posiada specjalny przycisk na pilocie do
hamowania - w razie niebezpieczeństwa
Pojazd hamuje silnikiem po zdjęciu nogi z gazu

Efekty dźwiękowe:

Tak, piosenki dyskotekowe bardzo melodyjne,
regulacja głośności, wejście MP3, wejście na USB i
kartę pamięci

Regulacja głośności:

Tak w panelu

Amortyzatory

Tak - na koła przednie i tylne - pojazd jeździ bardzo
miękko

Czas ładowania:

8 do 12 godzin, przed pierwszym użyciem należy
ładować akumulator około 12 godzin

Czas jazdy

około 1 do 2 godzin w zależności od podłoża

Dodatkowe funkcje:

Dźwięki uruchamiana silnika oraz pracy silnika ,
amortyzatory przód i tył,wskaźnik naładowania
akumulatora LED, System bujania pojazdem, system
wolnego startu, funkcja hamowania z pilota,
otwierane drzwi, otwierane drzwi, otwierany
bagażnik, pojazd lakierowany c o nadaje mu
wyjątkowy wygląd.

Gwarancja:

pisemna 12 miesięcy

Wymiar opakowania

128 cm x 64,5 cm x 39 cm

Waga z opakowaniem.

26,4 kg

Wysyłka i montaż:

Pojazd do montażu wysyłany w oryginalnym
kartonie - czas montażu ok 15-20 minut
Tablica przód: 14 cm x 3,5 cm
tablica tył: 14 cm x 3,5 cm

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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