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Link do produktu: https://mirapolnext.pl/hulajnoga-elektryczna-spokey-elfie-p-21578.html

Hulajnoga elektryczna
Spokey Elfie
Cena

439,00 zł

Cena poprzednia

599,00 zł

Dostępność

Numer katalogowy

131303

Kod producenta

Elfie

Kod EAN

5902693297697

Producent

SPOKEY

Opis produktu
Hulajnoga dziecięca elektryczna Spokey
ELFIE
Hulajnoga Spokey ELFIE to rewolucja na rynku hulajnóg dla
dzieci. Została przygotowana z myślą o najmłodszych
użytkownikach, którzy rozpoczynają swoją przygodę z
hulajnogą elektryczną. Rozwija prędkość do 12 km/h, a
maksymalna droga, którą można pokonać w pełni
naładowanym pojazdem wynosi aż 8 kilometrów. Sterowanie
jest niezwykle łatwe – prędkość zwiększamy za pomocą
manetki, co znacznie zwiększa kontrolę nad przyspieszeniem.
Takie rozwiązanie połączone z solidną, wytrzymałą konstrukcją
ramy zapewnia także cichą pracę hulajnogi.

Niekwestionowany hit wśród hulajnóg dla
dzieci
ELFIE została stworzona z myślą o szybkich przejazdach,
pełnych dziecięcej radości, z zachowaniem kompleksowego
bezpieczeństwa dla kierującej osoby! Jest bardzo kompaktowa,
możesz zabrać ją ze sobą dosłownie wszędzie, także dzięki
systemowi szybkiego składania rączek oraz kierownicy. Jej
niewątpliwym atutem jest fakt, że nie zajmuje dużo miejsca,
dzięki czemu bez problemu zmieści się w bagażniku, windzie
czy autobusie. A do tego waży zaledwie 8 kg.

Bezpieczeństwo podczas jazdy
Hulajnoga elektryczna ELFIE spełnia wszelkie wymagania i
normy dotyczące jakości, bezpieczeństwa oraz przyjemności z
użytkowania! Posiada regulację kierownicy w zakresie 82-93
cm (od podłoża), która umożliwia dostosowanie wysokości do
wzrostu użytkownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu hulajnoga
„rośnie” razem z dzieckiem! Co więcej jest ultralekka,
niezwykle kompaktowa i przede wszystkim bardzo bezpieczna.
Wytrzymała konstrukcja, nożny hamulec i pełne duże koła
zapewniają najwyższy komfort jazdy. Zwieńczeniem
najlepszych cech jest stopka, która pozwala zaparkować
hulajnogę, gdzie tylko chcesz oraz antypoślizgowa naklejka na
decku. Hulajnoga elektryczna dla najmłodszych to również
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doskonały pomysł na prezent.

Producent
Kolor
Maksymalny zasięg
Maksymalna prędkość
Maksymalna waga użytkownika
Parametry baterii

Moc
Wymiary produktu
Waga produktu
Średnica kół
Kierownica
Hamulec
Czas ładowania
Dodatkowe informacje

Hulajnoga elektryczna Spokey Elfie
Ładowarka
Zestaw montażowy
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Spokey
Czarno-niebieski
7-8 km
12 km/h
50 kg
Napięcie elektryczne: 24 V
Pojemność baterii: 4500 mAh
Ilość wytworzonej energii: 108 Wh
120 W
75 x 36 x (82-93) cm
9 kg
138 mm
Regulowana 82-93 cm (od podłoża)
Bębnowy tył
5-8 h
Sterowana za pomocą manetki
Antypoślizgowa naklejka na decku
Składane rączki oraz kierownica
Stopka

