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BMW 6GT BIAŁY MIĘKKIE KOŁA
EVA, MIĘKKI FOTELIK LICENCJA
CENA:

599,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU
Cabrio BMW 6GT, miękkie koła Eva, dziecięcy samochodzik na akumulator zdalnie sterowany na pilota.
KOLOR BIAŁY
Zdalnie sterowany na pilota
Miękkie piankowe koła EVA
Miękki fotrlik z ekoskóry
Na licencji BMW
Świecące światła przednie i tylne, otwierane drzwi, muzyka, klakson
Pojazdem można sterować zarówno za pomocą pilota (przez rodzica) lub dziecko może to robić samodzielnie, siedząc za
kierownicą. Pilotem można jechać do przodu i tyłu, oraz skręcać w prawo i lewo.
Pojazd generalnie przeznaczony do użytku zewnętrznego, jednak jego ergonomiczna budowa sprzyja i pozwala używać
go również w większych pomieszczeniach takich jak taras czy salon. Idealny dla dzieci w wieku 1-5 lat.
Muzyka sterowana przez dziecko z poziomu pulpitu oraz dodatkowo klaskson z poziomu kierownicy.
Wyposażenie pojazdu:
- pilot zdalnego sterowania 2.4G,
- funkcja wolnego startu,
- miękkie piankowe koła Eva,
- nowoczesny panel muzyczny z melodyjkami,
- regulacja głośności,
- gniazdo MP3 i USB,
- lewarek zmiany biegów (przód-tył),
- 2 akumulatory 6V,

- wyłącznik zasilania,
- ładowarka (wejście 220-230 V),
- pasy bezpieczeństwa,
- świecące światła przednie i tylne,
- klakson w kierownicy (wymagane dodatkowe baterie paluszki),
- otwierane drzwi (oboje),
- blokada drzwi,
- dźwięk zapalanego silnika,
- 2 lusterka boczne,
- 4 biegi (przód:wolny, szybki, najszybszy; tył: stała),
- pedał gazu,
- instrukcja w języku polskim i angielskim,
- 12-to miesięczna gwarancja,
Dane techniczne pojazdu:
- 2 bateria (akumulator) 6V
- 2 silniki o mocy 35 Wat każdy,
- wymiary pojazdu: 106*65*45 (LxWxH w cm),
- prędkości pojazdu: 3-5 km/h,
- waga pojazdu/ przesyłki: 13/15 kg,
- średni czas jazdy: 1,5-2 h,
- napęd na tylne koła,
- trzeci silnik sterujący kierownicą,
- maksymalne obciążenie do 30 KG,
- autko jednoosobowe,
- średnica koła: 21 cm,
- przeswit (odległość podłoże - podwozie): ok. 7,5 cm,
- wymiary fotelika: ok 34x29 cm,
- Miękkie siedzonko z ekoskóry,
- kołą są miękkie piankowe EVA
Autko do samodzielnego złożenia.
Prosta instrukcja dołączona do zestawu.
Maksymalne obciążenie 30 kg.
Do każdego pojazdu otrzymują Państwo gwarancję na 12 miesięcy oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
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