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Ogłoszenie nr: EN6G93LPFOY8 2023-05-24

Fotelik samochodowy Cybex Pallas S-FIX
9-36kg

Stan: Nowy

Lokalizacja: Rąpin

Cena: 740,00 zł

FH Lawaga Gabriela Szewczyk
Rąpin
NIP: 9910089846
tel.: 576859059
e-mail: lawagababy@wp.pl

Dostępne warianty
Kolor: szary/srebrny (1 szt.)

Specyfikacja produktu

Rodzaj
fotelik

Waga
dziecka
9-36 kg

Kolor
szary/srebrny

Mocowanie względem
kierunku jazdy
przodem

Dodatkowe informacje
isofix, regulacja pozycji dziecka,
regulacja zagłówka, zdejmowana
tapicerka

Opis produktu

Fotelik samochodowy Cybex Pallas S-FIX Manhattan Grey dla dzieci od 9 kg do 36 kg.
Fotelik jest nowy powystawowy, pochodzi ze zwrotu konsumenckiego, brak instrukcji montażu.
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Nowy fotelik 9-36 kg Cybex Pallas S-Fix to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla Twojego malucha,
który będzie wam towarzyszył od 9 miesiąca do 12 lat. Jego liczne regulacje sprawiają, że
dostosowuje się do tempa wzrostu i zmieniającej się postury malucha. Posiada 12 wysokości
zagłówka i 3 dodatkowe pozycje regulacji dla większej wygody w czasie drzemek. Zabezpiecza też
główkę dziecka przed opadaniem i utrzymuje ją w bezpiecznej pozycji. Fotelik Cybex Pallas S-Fix ma
także wyjątkowo szerokie siedzisko i dostosowywaną osłonę tułowia. Tak zwana poduszka, jest
zdejmowana w późniejszym okresie użytkowania (15-36 kg). Na początku (9-15 kg) zastępuje
natomiast pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Ułatwia i przyspiesza codzienne wsiadanie malucha
do samochodu. Zapinając dziecko pasami łatwiej jest też popełnić błąd lub zapomnieć je naciągnąć.
Osłona w foteliku Cybex Pallas S-Fix eliminuje ten problem.
Zoptymalizowana osłona tułowia redukuje ryzyko poważnych obrażeń szyi bez ograniczania swobody
ruchów. Odchylany zagłówek zapobiega opadaniu głowy dziecka podczas snu. Podtrzymuje głowę,
utrzymując ją tym samym w bezpiecznej strefie fotelika, szczególnie w momencie zderzenia
bocznego. Zagłówek wraz z systemem L.S.P. zapewnia zwiększone bezpieczeństwo i redukuje
energię uderzeniową w przypadku kolizji bocznej. Opatentowany system odchylania zagłówka, w 3
stopniach, dzięki czemu minimalizuje się pochylanie głowy do przodu w trakcie spania. 

Cybex Pallas S-fix daje nam do dyspozycji aż 12 stopni regulacji wysokości zagłówka razem z
oparciem. Dzięki temu mamy absolutną pewność, że nawet szybko rosnące dziecko bez problemu
zmieści się w tym foteliku aż do osiągnięcia wagi 36kg. Spora ilość możliwych ustawień pozwala
również precyzyjniej dobrać ułożenie zagłówka do wzrostu dziecka, co jest bardzo ważne w zakresie
zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa.Dzięki dedykowanej bazie możemy zmieniać ułożenie
całego siedziska, z siedzącego na mniej lub bardziej leżące.
Zaawansowany system wysuwanych osłon bocznych LSP bardzo efektywnie pochłania energię
zderzenia już na pierwszym etapie, stosunkowo daleko od ciała dziecka.
Wszystkie elementy materiałowe możemy bez problemu zdjąć i wyprać w pralce (maksymalnie 30
stopni).
Płynna transformacja w model 15-36kg
Kiedy maluch już podrośnie, a osłona tułowia zacznie przylegać w większym stopniu do brzucha
dziecka, aniżeli jego klatki piersiowej, fotelik Cybex Pallas S-fix należy odrobinę zmienić. Czynności,
jakie musimy wykonać, to:
1. Zrezygnowanie z używania osłony tułowia
2. Demontaż bazy Isofix znajdującej się pod siedziskiem
3. Wyciągnięcie z bazy złączy isofix
4. Zamontowanie złączy Isofix do siedziska
Całość jest bardzo prosta i umożliwia tak długi okres użytkowania (aż 12 lat!) przy zapewnieniu
maksymalnego bezpieczeństwa przez cały ten czas. Poniżej film instruujący krok po kroku, jak
dokonać przeobrażenia siedziska.
Całą instrukcję znajdziemy i internecie, wystarczy wpisać schemat przekształcania cybex pallas na
solution (filmik trwa 58 sekund). 
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