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ORYGINALNE FERRARI LA
FERRARI Nowość/ RA82700
Cena

1 599,90 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

RA-82700-CZERWONY

Kod producenta

RA-82700-CZERWONY

Producent

Import SUPER-TOYS

WAGANETTO

18.2000

WAGABRUTTO

23.2000

Opis produktu

ST-RA-82700
Wyjątkowy i niepowtarzalny model
samochodu.
Najładniejszy model z naszej kolekcji.
FERRARI LA FERRARI
Zobacz reklamę prawdziwego Ferrari:

Ten samochód to małe dzieło sztuki !!!!!!
Niech Twoje dziecko poczuje się wyjątkowo !!!!!!

Produkt na licencji, producentem tego modelu
jest renomowana Firma RASTAR
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specjalizująca się w produkcji pojazdów - replik na licencji.

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.

Pojazd z odgłosami pracy silnika FERRARI

Najmocniejsza wersja pojazdu:
Opis przedmiotu:

FERRARI LA FERRARI lakierowane z systemem ESW - system wolnego startu i
hamulcem

to wyjątkowe auto z naszej kolekcji - zasilane na 12 V z napędem na dwa koła zachwyci nie
jednego przyszłego kierowcę. Dzięki zastosowanym najmocniejszym silnikom 45 W, auto jeździ po nierównym terenie bez
żadnych problemów.
Jest to wierna kopia prawdziwego FERRARI LA FERRARI tej firmy nie trzeba reklamować. Gwarancją bardzo dobrej jakości
wykonania jest FIRMA RASTAR.
Każdy szczegół w tym aucie sprawia że jest ono wyjątkowe.
Najciekawszą funkcją pojazdu jest SYSTEM WOLNEGO STARTU, oraz SYSTEM HAMOWANIA Z PILOTA Z FUNKCJĄ BLOKADY JAZDY
MANUALNEJ
Ciekawym elementem jest oświetlenie pojazdu - świecące światła przednie z możliwością ich wyłączenia osobnym przyciskiem
Podświetlana deska rozdzielcza pojazdu z nowoczesnym panelem z wejściem MP3.
Auto posiada nowoczesna dźwignię zmiany prędkości - jest ona podświetlana i imituje sekwencyjną skrzynię. Posiada dwie prędkości jazdy
zwykłej ( do przodu) i jedną prędkość jazdy do tyłu. Pozycja N - neutral pojazd nie porusza się.

Zdalne sterowania pojazdem:
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Rodzice mają pełną kontrolę nad jazdą Pociechy - w każdej chwili mogą zareagować pilotem na jazdę swojego Dziecka (
SPECJALNY PRZYCISK STOP (P) w pilocie natychmiast zatrzymuje pojazd i odcina możliwość jazdy przez dziecko, aby dziecko
miało ponowną możliwość jazdy Rodzic musi odblokować tę funkcję poprzez naciśnięcie ponownie przycisku P na pilocie. ).
Dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu kiedy Rodzice widzą że dziecko jedzie w złym kierunku mogą natychmiast zareagować
pilotem

Pilot posiada funkcję HAMOWANIA - auto po naciśnięciu tego przycisku staje prawie w miejscu.
Zdecydowanie jest to jedno z najbezpieczniejszych i najlepszych rozwiązań w pojazdach na akumulator.
Najmocniejsza wersja pojazdu posiada dwa silniki 45 Wat:
Auto posiada:
silnik: 2 sztuki x 12 V 45W - 12000RPM
akumulator 1x12V 7 Ah AGM
dwie prędkości jazdy do przody z pojazdu, 1 prędkość jazdy do tyłu,
system WOLNEGO STARTU
system HAMOWANIA pilotem z blokadą dalszej jazdy przez sterującego pilotem
nowoczesny pilot 2,4 Ghz - bezzakłóceniowy
pasy bezpieczeństwa,
amortyzatory
miękkie siedzenie,
auto posiada elektryczny hamulec, działający po zdjęciu nogi z pedału gazu, hamuje samoczynnie
auto posiada dźwięki - klakson oraz z odgłos uruchamiania pojazdu i pracy silnika bardzo realistyczne jak w FERRARI
otwierane drzwi - otwieranie do góry - na podnośnikach, z klamką od wewnątrz,
pojazd lakierowany prawdziwym lakierem
świecące światła przednie i tylne podczas jazdy do tyłu
dodatkowe światła załączona włącznikiem
świecące kierunkowskazy
przycisk dźwiękowy po naciśnięciu wydobywa się odgłos prawdziwego FERRARI
wejście AUX np. na MP3
możliwość regulacji głośności
dodatkowo czujnik przeciążenia, silniki wyłączą się gdy zostają zbytnio przeciążone

Napęd:

Dwa silniki 45 W - napęd na oba koła z
systemem wolnego startu

Zasilanie:

Akumulator 1x12V 7 Ah AGM

Ładowarka:

220-240 V 50 Hz 12V DC 1000 MA

Pilot:

Tak, sterownie przód/tył, lewo/prawo z pełną
kontrola rodzicielską
czyli w każdej chwili może użyć przycisk STOP (P)
na pilocie dzięki czemu auto natychmiast się
zatrzyma.
NOWOCZESNY PILOT BEZZAKŁÓCENIOWY
częstotliwość 2,4GHz z funkcją wyłączania się po
czasie, gdy nie jest używany. Zasilanie 1x 9V

Pasy bezpieczeństwa

Tak

Lakier

Tak

Wymiary pojazdu:

długość ok: 123 cm,szerokość z lusterkami ok. 59
cm, wysokość przy kierownicy ok : 47 cm, wysokość
przy siedzeniu ok.: 53 cm, wysokość do
zamkniętych drzwi ok.: 33 cm, wysokość
podniesionych drzwi ok. 63 cm,szerokość siedziska
ok.:31 cm, odległość od pedału gazu do siedzenia
ok.:66 cm, średnica koła ok.: 23 cm, szerokość koła
ok.: 9 cm, prześwit od podłoża ok.: 6,5 cm

Max obciążenie pojazdu

25-30 kg

Waga pojazdu

ok. 18,3 kg

Prędkość i jazda

łącznie 2 biegi jazdy manualnej do przodu, neutral i
jeden bieg do tyłu
bieg wolny 2,5- 3 km/h, bieg szybki do 5-7 km/h,
jazda w przód i w tył - napęd na dwa koła,

Komfort jazdy:

SYSTEM WOLNEGO STARTU i SYSTEM HAMOWANIA,
OTWIERANE DO GÓRY DRZWI - NA PODNOŚNIKACH

Efekty świetlne

Tak, światła przednie, światła tylne , podświetlana
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Napęd:

Dwa silniki 45 W - napęd na oba koła z
systemem wolnego startu
deska, kierunkowskazy które świecą

Hamowanie

Pojazd hamuje silnikiem po zdjęciu nogi z gazu oraz
posiada HAMULEC w pilocie po jego naciśnięciu
zatrzymuje się natychmiast i blokuje możliwość
uruchomienia przez dziecko - najbezpieczniejsza z
opcji

Efekty dźwiękowe:

Tak, głos pracy silnika wprost z FERRARI LA
FERRARI, klakson, przycisk uruchamiający dźwięk
silnika FERRARI, regulacja głośności, wejście MP3,

Regulacja głośności:

Tak, w panelu po lewej stronie kierownicy

Włącznik świateł

Tak

Czas ładowania:

8 do 12 godzin, przed pierwszym użyciem należy
ładować akumulator około 18 godzin

Czas jazdy

do 2 godzin w zależności od warunków
zewnętrznych - możliwość zastosowania
akumulatorów i większej pojemności - zapytaj
sprzedawcę

Dodatkowe funkcje:

Dźwięki klaksonu, melodie , dźwięk uruchamiana
silnika oraz system wolnego startu, przycisk
hamulca na pilocie, nowoczesny pilot 2,4 Ghz z
funkcją automatycznego wyłączania się, miękkie
siedzenie,

Gwarancja:

pisemna 12 miesięcy

Wymiar opakowania

127 cm x 63 cm x 39 cm

Waga z opakowaniem.

ok.: 23,2 kg

Wysyłka i montaż:

Pojazd do montażu wysyłany w oryginalnym
kartonie - czas montażu ok 15-25 minut.
Tablica przód:
Tablica tył: 15 cm x 3,5 cm

Wszystkie nasze zabawki posiadają certyfikat CE - czyli są w pełni bezpieczne.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci.
Wszystkie nasze pojazdy posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów.
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.

Montaż pojazdu:
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