CONCORD REVERSO I REVERSO.PLUS
CONCORD REVERSO

CONCORD REVERSO.PLUS

· Prosta regulacja wysokości fotelika lub

·Prosta regulacja wysokości fotelika lub

pozycji odchylonej za pomocą zawsze
łatwo dostępnych pokręteł

pozycji odchylonej za pomocą zawsze
łatwo dostępnych pokręteł
·PLUS: Wyeliminowano wskaźnik
nachylenia fotelika

·Szczególnie duże otwory wentylacyjne z ·Szczególnie duże otwory wentylacyjne z
przodu oparcia zapewniające optymalną
cyrkulację powietrza

przodu oparcia zapewniające optymalną
cyrkulację powietrza

·Maksimum bezpieczeństwa przy

·Maksimum bezpieczeństwa przy

·W zestawie wkładka redukcyjna dla

·W zestawie wkładka redukcyjna dla

·Trzypunktowy system zapinania szelek

·Trzypunktowy system zapinania szelek

minimalnej wadze dzięki aluminiowym
ramom i wewnętrznej wielofunkcyjnej
wyściółce

noworodków

zwiększa bezpieczeństwo fotelika i
ułatwia zapinanie i odpinanie szelek
· Centralna pozycja zapięcia szelek
zapobiega sytuacji, w której dziecko
mogłoby niezauważone wysunąć rękę z
paska barkowego

minimalnej wadze dzięki aluminiowym
ramom i wewnętrznej wielofunkcyjnej
wyściółce
·PLUS: Bardziej wytrzymałe powierzchnie
na zadrapania i zarysowania
·PLUS: Lepsza ochrona przeciw
zderzeniom bocznym dzięki ochraniaczom
na ramiona z tworzywa PPE
·PLUS: Dodatkowe wzmocnienie
zagłówka
·PLUS: Optymalizacja kształtu zagłówka
noworodków
·PLUS: W zestawie wkładka redukcyjna
dla małych dzieci
zwiększa bezpieczeństwo fotelika i
ułatwia zapinanie i odpinanie szelek
· Centralna pozycja zapięcia szelek
zapobiega sytuacji, w której dziecko
mogłoby niezauważone wysunąć rękę z
paska barkowego
·PLUS: Magnetyczne zamocowania do
zapięcia pasków barkowych

· Podnóżki pochłaniające siłę uderzenia z · Podnóżki pochłaniające siłę uderzenia z
opcją automatycznego dopasowania do
oparcia fotela samochodu

opcją automatycznego dopasowania do
oparcia fotela samochodu

· Inteligentny wskaźnik świecący się na

· Inteligentny wskaźnik świecący się na

·Regulowana noga podpierająca z

· Regulowana noga podpierająca z

czerwono-zielono do zamocowania
zaczepu Isoﬁx z każdej strony fotelika w
poprawny sposób

wskaźnikiem świecącym się na czerwonozielono dla prawidłowego montażu
·Wskaźnik nacisku świecący się na
czerwono-zielono dla właściwego
ustawienia nogi podpierającej

czerwono-zielono do zamocowania
zaczepu Isoﬁx z każdej strony fotelika w
poprawny sposób
·PLUS: Lepsza identyﬁkacja barwna
wskaźników
wskaźnikiem świecącym się na czerwonozielono dla prawidłowego montażu
·Wskaźnik nacisku świecący się na
czerwono-zielono dla właściwego
ustawienia nogi podpierającej
·PLUS: Mniejsze tolerancje dla
ograniczenia kołysania
·PLUS: Optymalizacja sprężyn we
wskaźnikach

·PLUS: Lepsza instrukcja obsługi
·PLUS: Lepszy pokrowiec ograniczający
tworzenie się zakładek i fałdek

