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· Εύκολη ρύθµιση του µεγέθους του

· Εύκολη ρύθµιση του µεγέθους του

καθίσµατος ή της κεκλιµένης θέσης µε καθίσµατος ή της κεκλιµένης θέσης µε
πάντοτε εύκολα προσβάσιµα
πάντοτε εύκολα προσβάσιµα
περιστρεφόµενα κουµπιά.
περιστρεφόµενα κουµπιά.
· ΣΥΝ: Αντικατάσταση του εργαλείου
ένδειξης επιπέδου κλίσης.

· Ιδιαίτερα µεγάλα πλέγµατα

· Ιδιαίτερα µεγάλα πλέγµατα

αερισµού στην περιοχή της πλάτης
για άριστη κυκλοφορία του αέρα.

αερισµού στην περιοχή της πλάτης
για άριστη κυκλοφορία του αέρα.

· Μέγιστη ασφάλεια µε ελάχιστο βάρος

· Μέγιστη ασφάλεια µε ελάχιστο
χάρη στα πλαίσια από αλουµίνιο και στην βάρος χάρη στα πλαίσια από
αλουµίνιο και στην πολυλειτουργική
πολυλειτουργική εσωτερική επένδυση.
εσωτερική επένδυση.
· ΣΥΝ: Επιφάνειες ανθεκτικότερες στις
γρατζουνιές και στη χάραξη.
· ΣΥΝ: Βελτιωµένη προστασία ενάντια
στις πλαϊνές συγκρούσεις χάρη στα
προστατευτικά ώµων από διογκωµένο
πολυπροπυλένιο.
· ΣΥΝ: Επιπρόσθετη ενίσχυση
προσκέφαλου.
· ΣΥΝ: Βελτιστοποίηση της
γεωµετρίας του προσκέφαλου.

· Περιλαµβάνει στρωµατάκι
υποστήριξης για νεογέννητα.

· Περιλαµβάνει στρωµατάκι
υποστήριξης για νεογέννητα.
· ΣΥΝ: Περιλαµβάνει στρωµατάκι
υποστήριξης για µικρά παιδιά.

· Το σύστηµα ζώνης ασφαλείας τριών

· Το σύστηµα ζώνης ασφαλείας τριών
σηµείων παρέχει µεγαλύτερη
σηµείων παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια
στα καθίσµατα και διευκολύνει το
ασφάλεια στα καθίσµατα και
κούµπωµα και το ξεκούµπωµα της ζώνης. διευκολύνει το κούµπωµα και το
· Το κεντρικό σηµείο όπου κουµπώνει ξεκούµπωµα της ζώνης.
η ζώνη συµβάλλει στο να αποφευχθεί · Το κεντρικό σηµείο όπου κουµπώνει
να αφαιρέσει το παιδί από απροσεξία η ζώνη συµβάλλει στο να αποφευχθεί
να αφαιρέσει το παιδί από απροσεξία
τον ιµάντα του ώµου.
τον ιµάντα του ώµου.
· ΣΥΝ: Μαγνητικά στηρίγµατα για τη
στερέωση των ιµάντων των ώµων.

· Υποπόδια που απορροφούν

· Υποπόδια που απορροφούν
κραδασµούς και ρυθµίζονται αυτόµατα κραδασµούς και ρυθµίζονται αυτόµατα
στο κάθισµα του οχήµατος.
στο κάθισµα του οχήµατος.

· Έξυπνος κόκκινος/πράσινος δείκτης
για τη σωστή εγκατάσταση του Isofix
σε κάθε πλευρά.

· Ρυθµιζόµενο πόδι στηρίγµατος µε
κόκκινο/πράσινο δείκτη για σωστή
στερέωση.

· Κόκκινος/πράσινος δείκτης πίεσης
για τη σωστή τοποθέτηση του ποδιού
στηρίγµατος.

· Έξυπνος κόκκινος/πράσινος δείκτης
για τη σωστή εγκατάσταση του Isofix
σε κάθε πλευρά.
· ΣΥΝ: Βελτίωση της αναγνώρισης του
χρώµατος των δεικτών.
· Πόδι στηρίγµατος µε ρυθµιζόµενο
ύψος και µε κόκκινο/πράσινο δείκτη
για σωστή στερέωση.
· Κόκκινος/πράσινος δείκτης πίεσης
για τη σωστή τοποθέτηση του ποδιού
στηρίγµατος.
· ΣΥΝ: Μείωση ανοχών για
ελαχιστοποίηση των κραδασµών.
· ΣΥΝ: Βελτιστοποίηση των ελατηρίων
του δείκτη.
· ΣΥΝ: Βελτίωση του εγχειριδίου
οδηγιών.
· ΣΥΝ: Βελτίωση του καλύµµατος για
λιγότερες πτυχές και ζάρες.

