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Link do produktu: https://www.calineczka.pl/cybex-aton-m-urban-black-fotelik-samochodowy-0-13-kg-p-32825.html

Cybex Aton M Urban Black
fotelik samochodowy 0-13 kg
Cena

599,00 zł

Numer katalogowy

Autofotelik AtonM

Opis produktu
ATON M - FOTELIK SAMOCHODOWY DLA NIEMOWLĄT
Modułowa innowacja spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa
Wraz z bazą "Base M" oraz fotelikiem Sirona M2 i-Size Aton M oferuje innowacyjne funkcjonalności i przemyślaną konstrukcję,
która rośnie wraz z dzieckiem w systemie modułowym M-Line. System ten oferuje dwa foteliki, które pasują do tej samej bazy
(Base M), więc dziecko jeździ bezpiecznie, wygodnie i tyłem do kierunku jazdy dłużej. Fotelik Aton M może być również
używany jako system podróżny z wózkami CYBEX, gb oraz innymi wózkami znanych producentów.

System modułowy linni M
11-stopniowa regulacja zagłówka zintegrowanego z pasami
system osłon bocznych (L.S.P. System)
Wyjmowana wkładka siedziska
System podróżny
Aton M posiada wyjmowaną wkładkę siedziska, która zapewnia niemal płaską pozycję leżącą wcześniakom i noworodkom.
System L.S.P. i skorupą pochłaniającą energię pomagają chronić dziecko. Regulowany zagłówek, miękki poduszeczki otulające
pasy i budka przeciwsłoneczna XXL zapewniają dziecku komfortową podróż .

System modułowy M-Line SYSTEM MODUŁOWY M-LINE
Lekki fotelik samochodowy dla niemowląt, który spełnia najnowsze normy bezpieczeństwa i uzupełnia "system rodzinny"
razem z bazą "Base M" i fotelikiem Sirona M2 i-Size oferując jedną bazę dla dwóch fotelików.

11-stopniowa regulacja wysokości zagłówka - Osłona głowy i ramion rośnie razem z dzieckiem.
11-STOPNIOWA REGULACJA WYSOKOŚCI ZAGŁÓWKA
Osłona głowy i ramion rośnie razem z dzieckiem.
11-stopniowa regulacja wysokości zagłówka dla najlepszego dopasowania i zabezpieczenia.

Fotelik z 11-stopniową regulacją wysokości zagłówka dla idealnego dopasowania i zabezpieczenia, umożliwia wyjątkowo
długie użytkowanie.
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L.S.P. System - System Ochrony Bocznej
L.S.P. SYSTEM
System Ochrony Bocznej
System L.S.P. to dodatkowa ochrona podczas zderzenia bocznego.

System ochrony przed zderzeniem bocznym (L.S.P.) pochłania siły działające w trakcie kolizji poprzez użycie zabezpieczeń
głowy i ramion. W tym samym czasie energia kinetyczna ciała, spowodowana uderzeniem, jest pochłaniana we wczesnym jej
stadium i głowa pozostaje w bezpiecznym położeniu.

Wyjmowana wkładka w siedzisku - Zapewnia niemal płaską pozycję dla wczesniaków i noworodków
WYJMOWANA WKŁADKA W SIEDZISKU
Zapewnia niemal płaską pozycję dla wczesniaków i noworodków
System podróżny - Kompatybilny z wózkami CYBEX, gb oraz kilku innych marek.
SYSTEM PODRÓŻNY
Kompatybilny z wózkami CYBEX, gb oraz kilku innych marek.
CECHY
Zintegrowana budka przeciwsłoneczna XXL
Zintegrowana budka przeciwsłoneczna XXL

Skorupa absorbująca energię - Absorbuje siły uderzenia i chroni dziecko.
Skorupa absorbująca energię:
Absorbuje siły uderzenia i chroni dziecko.

Szerokie pasy w kształcie Y - z miękkimi nakładkami na ramiona i krocze
Szerokie pasy w kształcie Y:
z miękkimi nakładkami na ramiona i krocze
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