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ORYGINALNY JEEP GRAND
CHEROKEE, MIĘKKIE KOŁA,
MIĘKKIE SIEDZENIE, SUPER
WERSJA/JJ2055
Cena

1 599,90 zł

Numer katalogowy

JJ-2055-BIAŁY

Kod producenta

JJ-2055-BIAŁY

Kod EAN

5903641568647

Producent

Import SUPER-TOYS

WAGANETTO

17.7000

WAGABRUTTO

23.0000

Opis produktu
Absolutna nowość:
JEEP GRAND CHEROKEE
MIĘKKIE SIEDZENIE, MIĘKKIE KOŁA/JJ2055
W najbogatszej wersji wyposażenia

Model w kolorze białym:
Kolor biały posiada takie samo wyposażenie jak kolor czarny.
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Opis na podstawie wybranego koloru:
Miękkie koła EVA:
Miękkie siedzenie z 3 punktowymi pasami:
Nowczesny panel z wejściem USB, AUX.
Wgrane melodie, opowieści, regulacja głośności.
W kieorwnicy dźwięki odpalania auta i klakson.
Z prawej strony dźwignia zmiany kierunku jazdy:
Oświetlenie:

Opis przedmiotu:
Najnowszy JEEP GRAND CHEROKEE

zachwyci całą pewności zainteresuje młodego wielbiciela
tej marki napędzane jest 2 mocnymi silnikami STRONG2.
Pojazd jest wykonanany bardzo ładnie - z dbałością o detale.
Miękkie koła EVA oraz miękkie siedzenie z 3 punktowymi pasami zapewniąją komfort jazdy i bezpieczeństwo.
Komforty zapewnia system ESW - system zapewniający delikatne ruszanie oraz zatrzymywanie pojazdu.
Pojazd uruchamiany jest za pomocą włącznika, pojazdy posiada ciewawe oświetlenie z możliwością wyłączenia.
.
Pilot zdalnego sterowania w technologii 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:
Marka:
Typ:
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JJ-2055
JEEP GRAND CHEROKEE
AUTO
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Ilość miejsc:
Parametry techniczne:
Karoseria:
Silniki napędowe:
Zasilanie:
Ładowarka:
Pilot zdalnego sterowania
Ilość biegów:

Pojazd dla 1 dziecka
Plastikowa
2 x 45 W,
Akumulator 1 x 12V 7 Ah, AGM
230V 50 Hz 12VDC 1000 MA
Tak
Jazda manualna jazda w przód i w tył
Trzy prędkości jazdy z pilota
Dwie prędkości jazdy manualnej przełącznik zmiany prędkości jest
umieszczony pod siedzeniem najnowsze rozwiązanie w celu
zabezpieczenia przed dziećmi
Wejście do ładowania - pod siedzeniem,
przy włączniku głównym.

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

Kluczyki:
Amortyzatory:
Panel:

Profilowane eco skóra z pasami 3
punktowymi
Miękkie EVA
Tak

Nie

Przód i tył - ledy
Dźwięki w panelu, piosenki,
Dźwięki w kierownicy klakson, wark silnika zasilanie 2 AA

Tak, tył
Wskaźnik naładowania akumulatora
możliwość podłączenia USB, AUX,
wgrane opowieści i piosenki
regulacja głośności
Wymiary pojazdu, jazda, obciążenie i funkcje dodatkowe:
Wymiary pojazdu:
długość ok. 114 cm

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

Hamowanie:
Czas ładowania:

Czas jazdy:
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szerokość ok.: 78 cm
wysokość do oparcia ok.: 60 cm
wysokość do kierownicy ok: 58 cm
wysokość drzwi ok. 42 cm
wymiar siedziska - szerokość ok.: 44 cm
odległość oparcia od pedału gazu: 64 cm
koło ok.: 26 x 9 cm
prześwit od podłoża do przodu ok.: 13 cm

30 kg
ok. 17,7kg
116 cm x 62 cm x 39 cm
23 kg
trzy prędkości jazdy - sterowane z pilota
dwie predkości jazdy manualnej
zmiany kierunku jazdy przód/tył
Pojazd hamuje po zdjęciu nogi z gazu lub po
naciśnięciu przycisku STOP na pilocie
8 do 12 godzin,
zasilacza nie należy pozostawiać w źródle
zasilania, gdy pojazd nie jest ładowany
do 1 godziny jazdy, w zależności od warunków
zewnętrzych i obciążenia
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Dodatkowe funkcje:

Gwarancja:
Wysyłka i montaż:

Tablica rejestracyjna:
Gwarancja :
Znak zgodności i certyfikaty:
W zestawie:

czas jazdy uzależniony jest od czynników
zewnętrznych
nowoczeny panel
oświetlenie
miękkie koła
miękkie siedzenie
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.
Przód: 15 cm x 3 cm
Tył: 15 cm x6 cm
12 miesięcy
zasilacz
akumulator
instrukcja w języku polskim
pisemna gwarancja

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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