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X-Lander, Wózek Głęboko Spacerowy X-Cite 2w1 Black
Cena

2 394,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

X-LANDER

Opis produktu
X-lander X-Cite to mały, zgrabny, miejski wózek , który zaskakuje swoją przestronnością i wygodą. Dla dziecka jest duży, dla
rodziców mały i to jest w nim najlepsze. Ze względu na kubełkowe siedzisko zapewnia doskonałe podparcie pleców już od
narodzin dziecka. Jest kompaktowy po złożeniu i lekki. Śmiało można wybrać go jako spacerówkę albo wózek wielofunkcyjny.
W jednej i drugiej roli spisze się doskonale. W zestawie z gondolą X-Pram Light tworzy wielofunkcyjny wózek, którego można
używać już od narodzin dziecka.

Przestronna i lekka gondola X-Pram Light
X-lander X-Pram Light to przestronna i komfortowa gondola o niskiej wadze. Dzięki rozwiązaniom takim jak duża budka z
panelem wentylacyjnym i daszkiem, miękki materac, innowacyjne przykrycie na nóżki gondola ta stanowi doskonały wybór dla
noworodka, od jego pierwszych dni życia.
Duża budka z ochroną UPF 50+
Wózek X-Cite posiada dużą budkę, która ochrania przed słońcem i wiatrem. Został w niej umieszczony także panel z siateczką,
która zapewnia przepływ powietrza. Budka posiada też dodatkowy daszek i przedłużenie.
Regulacja wysokości rączki
Teleskopowa regulacja rączki w X-Cite to wygodne rozwiązanie. Każdy z nas ma inne wymogi co do wygody prowadzenia
wózka. Dzięki regulacji, zarówno wysokie jak i niskie osoby mogą dopasować wózek do siebie.
Regulowana pozycja siedziska
X-Cite posiada siedzisko kubełkowe, czyli i oparcie pod plecami i siedzisko pod pupą regulujemy jednocześnie. Takie siedzisko
jest bardzo korzystne dla młodszych dzieci, które jeszcze nie siedzą stabilnie. Poza tym wybierając dodatkową wkładkę X-Rest,
można z niego korzystać już od chwili narodzin. Wkładka ta wypłyca siedzisko stwarzając bezpieczne gniazdko dla noworodka.
Wkładka jest do nabycia osobno.
Siedzisko montowane przodem i tyłem
Przekładane siedzisko to bardzo ważna i pomocna cecha w wózku, zwłaszcza jeśli chcemy z niego korzystać od samego
początku. Jeśli dziecko jest jeszcze malutkie warto mieć na nie oko i zwrócić spacerówkę w stronę rodzica. Jednak później
możesz wozić je przodem do otoczenia.
Pasy bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego w wózkach X-lander X-Cite znajdziesz wysokiej jakości 5 punktowe pasy
bezpieczeństwa z solidnym zapięciem.
Kosz na zakupy XXL
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Model X-Cite posiada duży kosz zakupowy, który bez problemu zmieści wszystkie niezbędne akcesoria.
Moskitiera w podnóżku
Moskitierę zawsze warto mieś przy sobie. W wózku X-Cite moskitiera jest wbudowana do podnóżka. Jest doskonale
dopasowana do wózka, więc nie ma obaw, że niepożądane insekty dostaną się do dziecka.
Wytrzymałe koła i świetna amortyzacja
X-Cite to wózek przeznaczony na miejskie tereny. Jednak jego zawieszenie sprawdza się też bardzo dobrze w nierównym
terenie. Koła przednie są obrotowe, ale można je oczywiście zablokować do jazdy na wprost. Koła wyposażone są w
mechanizm szybkiego wypinania, co znacznie zmniejsza rozmiar wózka po jego złożeniu.
Oświetlenie LED
W podnóżku X-Cite zostały wbudowane światła led. Nawet wieczorny spacer będzie komfortowy i bezpieczny kiedy oświetlisz
sobie drogę. Panel świeci światłem pulsującym, albo stałym - do wyboru. Światła są zasilane za pomocą trzech baterii LR44, a
włącznik znajduje się w górnej części ramy.
Bezproblemowe składanie
Wózek składa się do niewielkich rozmiarów razem z siedziskiem. System składania nie sprawia problemów, a blokada
umieszczona na ramie, zapobiega przed samoczynnym rozłożeniem wózka np. wtedy, gdy wkładasz go do bagażnika
samochodu.
Wózek z wieloma możliwościami
Dzięki nowoczesnemu podejściu wózki X-lander posiadają możliwość rozbudowania wózka spacerowego do wózka 2w1 i 3w1.
W modelu X-Cite możliwości jest naprawdę wiele. Dokupując gondolę i fotelik samochodowy stworzysz wersję 3w1, idealną dla
siebie. Możesz także zrezygnować z gondoli na rzecz wkładki X-Rest i bezpiecznie przewozić noworodka tylko w spacerówce.
Adaptery fotelików dostępne są osobno i należy je dopasować do konkretnego modelu wózka.
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