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Olbrzymi terenowy Drifter
2 HRS osobowy z pilotem,
miękkie koła/ S-618
Cena

849,90 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

S-618-RÓŻOWY-10AH

Kod producenta

S-618-RÓŻOWY-10AH

Kod EAN

5903641563420

Producent

Import SUPER-TOYS

Opis produktu
Olbrzymi terenowy Drifter 2 osobowy z pilotem/ S-618
Najmocniejsza i na pewno najszybsza wersja specjalna
SPEED HRS
Z ZWIĘKSZONĄ PRĘDKOŚCIĄ DO
OKOŁO 7-8km/h
NAJNOWSZA WERSJA NA CICHYCH I MIĘKKICH KOŁACH EVA
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.
Wyjątkowy styl auta i jego moc.
Najnowszy model tego roku seria "STRONG 2" na wzmocnionych silnikach przeczytaj czym różni się ten pojazd, od innych słabszych. Nowa seria pojazdów Super-toys o nazwie "Strong 2"

WIELKI TERENOWY DRIFFTER 2 OSOBOWY
(2 SILNIKI NAPĘDOWE PO 45 W KAŻDY - NOWA WERSJA ta wersja tylko w serii pojazdów " STRONG 2" Super-toys
2 akumulatory - 6V 40HR - 2 sztuki - 12V najnowsza wersja akumulatorów - tylko w modelu " TOP STRONG 2"
Najnowszy model seria " STRONG 2" na wzmocnionych silnikach - przeczytaj czym różni się ten pojazd, od innych słabszych.
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Kolor różowy:

Opis na podstawie wybranego koloru:

Otwierana maska:

Oświetlenie pojazdu:

MEGA DZIP DRIFFTER

AUTO
zasilane na 12 V z napędem na 2 koła
zachwyci nie jednego przyszłego kierowcę. Dzięki zastosowanym najmocniejszym
silnikom 45 W, auto jeździ po nierównym terenie bez żadnych problemów, a
dodatkowo silniki te są bardzo dobrej jakości.
Ciekawym elementem jest oświetlenie pojazdu - świecące światła przednie , światła
LED oraz otwierana maska.
Duże miękkie koła EVA.
Deska rozdzielcza pojazdu wraz ze slotem na kartę micro SD, podłączenie USB fm
daje pełen komfort użytkowania.
Dodatkową atrakcją jest możliwość podłączenia podłączenia urządzenia
zewnętrznego np. do słuchania ulubionej muzyki.
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Wskaźnik naładowania akumulator LED dają pełen komfort użytkowania pojazdu wiemy na jak długo mamy jeszcze " paliwa" ( napięcia w akumulatorach wskaźnik
znajduje się obok slotu na karty).

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.

Symbol katalogowy modelu:
S-618
TERENOWY
Pojazd 2 osobowy

Typ, marka:
Ilość miejsc:

Parametry techniczne:

Karoseria:
Silniki napędowe:
Zasilanie:
Ładowarka:
Pilot zdalnego sterowania:

Ilość biegów:

PLASTIKOWA
2x 45 W, 12V STRONG2
Akumulator 2 x 6V 10 Ah, AGM
230V 50 Hz 12VDC 1000 MA
Tak, 2.4 Ghz z hamulcem bezzakłóceniowy
System wolnego startu ESW - NOWOŚĆ - zapewnia
wolny start i wolne hamowanie
Jazda z pilota - 3 prędkości do przodu i do tyłu - z
pilota
Jada manualna - 2 prędkości

Wyposażenie pojazdu:

Miękkie siedzenie:
Koła:
Otwierane drzwi:
Otwierana maska:
Oświetlenie:

Efekty dźwiękowe:
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Nie

Miękkie EVA
Nie
Tak
Tak, z przodu
Możliwość wyłączenie oświetlenia - przełącznik
na desce
Klakson,
dźwięki uruchamiania pojazdu
dźwięki i piosenki z panelu MP3
wejście na USB, slot na kartę, AUX
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Kluczyki:
Funkcja bujania
Panel:

Nie, pojazd uruchamiany włącznikiem
Nie
Panel dźwiękowy do słuchania muzyki,
wskaźnik naładowania akumulatora
wgrane bajki oraz muzyka
regulacja głośności
możliwość podłączenia USB, telefonu
komórkowego, gniazdo AUX,
wejście na kartę pamięci

Wymiary pojazdu, jazda, obciążenie i funkcje dodatkowe:

długość ok. 113 cm
szerokość ok.: 70 cm
wysokość ok.: 78 cm
szerokość siedziska ok.: 43 cm
koło przód: średnica ok.: 31 cm
szerokość ok.: 17 cm
koła tył średnica ok.: 31 cm
szerokość: ok. 17 cm
prześwit od podłoża do przodu ok.: 21 cm
Wymiary pojazdu:

Max.obciążenie pojazdu:
Waga pojazdu:
Wymiar opakowania:
Waga z opakowaniem:
Prędkość i jazda:

40 kg
17,5 kg
117 cm x 61 cm x 38 cm
22 kg
do 6 km/h
3 prędkości jazdy od 2-3 km/h,4-5 km/h 5-6 km/h
regulacja prędkość z pilota

Efekty świetlne:
Składane lusterka:
Hamowanie:
Czas ładowania:

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

pełna kontrola nad pojazdem przez Rodzica - nowy
opatentowany pilot
Tak - światła przód, tył, możliwość wyłączenia
Nie
Pojazd hamuje po zdjęciu nogi z gazu, lub za pomocą
przycisku STOP na pilocie
8 do 12 godzin,
zasilacza nie należy pozostawiać w źródle zasilania, gdy
pojazd nie jest ładowany
do 2 godzin jazdy, w zależności od warunków
zewnętrznych i obciążenia

miękkie koła
system wolnego startu

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.
Tablica rejestracyjna:
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Przód: 17 cm x 4 cm
Tył: 12,5 cm x 3 cm

Gwarancja :
Znak zgodności i certyfikaty:

12 miesięcy

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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