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CBX Wózek Spacerowy Etu
Plus
Cena

749,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

CBX

Opis produktu
CBX jest marką niemieckiego lidera wózków i fotelików dziecięcych firmy Cybex. ETU Plus jest spacerówką doskonale
dopasowaną do rodziców, którzy często podróżują. Samochód, samolot- nie ma to znaczenia, ponieważ spacerówka jest
kompaktowa i bardzo stylowa.
CBX Etu Plus to wózek spacerowy idealny dla rodziny lubiącej podróżować. Czy to wyjazd samochodem, czy dalsza podróż
samolotem - ten model stanie się waszym najwygodniejszym kompanem. Spacerówka idealna również w czasie codziennych
spacerów. Niebanalny nowoczesny design. Sprawdź jaka jest kompaktowa i niezwykle poręczna.
Wózek spacerowy dedykowany dziecku od urodzenia do osiągnięcia około 15 kg wagi (ok. 2-3 rok życia).

Składanie bardzo proste - jedną ręką!
Wózek CBX Etu Plus cechuje duża łatwość użytkowania. To między innymi błyskawiczny sposób składania do niewielkich
rozmiarów wraz z siedziskiem. Użyj przycisku w rączce i złóż w jednej chwili. Ta czynność możliwa nawet przy użyciu
jednej ręki! To bardzo wygodne, gdy masz bagaż w drugiej dłoni lub gdy trzymasz pociechę na rękach.

A po złożeniu... naprawdę mała i poręczna!
Co powiesz na wózek, który jest tak mały, że zmieści się nawet w torbie? CBX Etu Plus takie właśnie jest. Wygodne
przechowywanie w bagażniku wraz z innymi bagażami. Nadaje się do podróżowania nawet samolotem. Mieści się bez
problemu w luku bagażowym.
Na uwagę zasługuje także waga wózka. Waży jedynie 7,6 kg! To jeszcze wygodniejsze i poręczne przenoszenie.
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Wygodny sen to udany spacer
CBX Etu Plus to model w którym możesz przewozić nawet noworodka. Dlaczego? To dzięki wielostopniowej regulacji
pozycji oparcia nawet do całkowicie leżącej. Maluch podróżuje bezpiecznie i wygodnie. Dla starszego dziecka to
praktyczna opcja na czas drzemki podczas spaceru. Dostosuj oparcie za pomocą pasków z zewnętrznej strony wózka.
Dodatkowo dostosuj także podnóżek, aby cały tułów dziecka spoczywał w komfortowej pozycji.

Wielozadaniowa budka - ochrona, komfort i pewność
Miła i bezpieczna podróż dziecka w wielu warunkach pogodowych. To dzięki budce XXL - obszerna i praktyczna. Posiada
wysoki filtr UPF 50+. Ochroni malucha nawet przed najsilniejszym słońcem. Dodatkowa sekcja ukryta pod zamkiem
błyskawicznym. Wykonana z siateczki wentylacyjnej zapewni optymalną cyrkulację powietrza. Budka zabezpieczy także
przed niekorzystnym wiatrem. Masz także okienko - możesz przez nie zerkać na pociechę i jednocześnie prowadzić wózek.

Intuicyjne rozwiązania to oszczędność czasu
Marka CBX zaprojektowała wózek Etu Plus tak, aby ulatwić rodzicowi każdą czynność i zaoszczędzić wiele czasu. Konstrukcja
wózka porusza się na czterech kołach piankowych - bezobsługowych. Na uwagę zasługuje ich szybki system
montażu do stelaża oraz demontażu. Zwłaszcza gdy przechowujesz lub transportujesz wózek. Ciesz się łatwym i
intuicyjnym systemem wpięcia ich. Nie marnuj czasu, poświęć go w pełni swojej rodzinie.

Dodatkowe funkcje:
Blokada stelaża po złożeniu,
5-punktowe pasy bezpieczeństwa,
Barierka bezpieczeństwa,
Nowoczesny design,
Możliwość poszerzenia o fotelik samochodowy 0-13 kg,
Hamulec nożny,
Obszerny kosz na zakupy.
Dane techniczne wózka CBX Etu Plus:
Waga: 7,6 kg,
Wymiary rozłożonego wózka (dł. x. szer. x wys.): 87 x 48 x 105 cm,
Długość siedziska: 23 cm
Szerokość siedziska: 30 cm,
Długość podnóżka: 10 cm,
Długość oparcia: 52 cm.

Lekkość jej prowadzenia oraz łatwość składania zapewnia rodzicom komfort, a dziecku bezpieczeństwo i ochronę. ETU Plus
występuje w kilku najczęściej zamawianych przez rodziców wariantach kolorystycznych, każdy z Was znajdzie odpowiedni dla
siebie i swojego dziecka wózek spacerowy. Opis spacerówki: ETU Plus jest odpowiedni dla dziecka do wagi 15 kg, co
odpowiada wiekowi około 2-3 lata Funkcja składania za pomocą jednej ręki Wózek mieści się w torbie ETU Plus jest lekki waży zaledwie 7,6 kg Odchylenie oparcie siedziska można regulować w kilku pozycjach, a pozycja w pełni leżąca zagwarantuje
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maluchowi wygodną drzemkę System szybkiego montażu oraz demontażu kół to czysta oszczędność czasu Budka posiada
duży rozmiar, ma wizjer, dzięki któremu możesz zajrzeć do dziecka spacerując, a nie stojąc. Siateczkowe elementy zapewniają
ochronę dziecka przed silnymi promieniami słonecznymi oraz nieprzyjemnym wiatrem Istnieje możliwość dokupienia osobno
adapterów, aby do stelaża wózka zamontować fotelik samochodowy. Dodatkowym zabezpieczeniem dziecka jest barierka
ochronna oraz pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Crunchy red
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