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· Daima erişilebilir özellikte dönen

· Daima erişilebilir özellikte dönen

· Havanın ideal şekilde dolaşımı için, sırt

· Havanın ideal şekilde dolaşımı için, sırt

·Alüminyum çerçeveler ve çok işlevli iç

· Alüminyum çerçeveler ve çok işlevli iç

düğmeler üzerinden, koltuk boyutu veya
yaCrma konumunun basit şekilde
ayarlanması

kısmında özellikle büyük boyutlu
havalandırma ızgaraları

kaplama sayesinde, minimum ağırlıkla
maksimum güvenlik

düğmeler üzerinden, koltuk boyutu veya
yaCrma konumunun basit şekilde
ayarlanması
· PLUS: DeğişGrilmiş denge aracı

kısmında özellikle büyük boyutlu
havalandırma ızgaraları

kaplama sayesinde, minimum ağırlıkla
maksimum güvenlik
· PLUS: Çizilmelere ve sürtünmeye daha
fazla dirençli yüzeyler
· PLUS: PPE omuz koruyucular sayesinde
yandan gelen darbelere karşı gelişGrilmiş
koruma
· PLUS: Kafa dayama kısmı için ek takviye

· PLUS: Kafa dayama kısmının geometrik
olarak opGmizasyonu

· Yeni doğanlar için destek minderi dahil

· Yeni doğanlar için destek minderi dahil

· Üç noktalı kemer sistemi, koltuklarda

· Üç noktalı kemer sistemi, koltuklarda

· Otomobil koltuğuna otomaGk olarak

· Otomobil koltuğuna otomaGk olarak

edilmişGr

daha fazla güvenlik sağlar ve kemerlerin
takılmasını ve çıkarılmasını kolaylaşCrır
· Kemer kilidinin orta konumda
bulunması, çocuğun, omuz kemerinden
beklenmeyen şekilde sıyrılmasını önler

edilmişGr
· PLUS: Küçük çocuklar için destek
minderi dahil edilmişGr

daha fazla güvenlik sağlar ve kemerlerin
takılmasını ve çıkarılmasını kolaylaşCrır
· Kemer kilidinin orta konumda
bulunması, çocuğun, omuz kemerinden
beklenmeyen şekilde sıyrılmasını önler
· PLUS: Omuz kemerlerinin sabitlenmesi
için manyeGk destekler

ayarlanan, darbe emici özelliğe sahip ayak ayarlanan, darbe emici özelliğe sahip ayak
dayama kısmı
dayama kısmı

· Isoﬁx'in her iki tarafa düzgün bir şekilde · Isoﬁx'in her iki tarafa düzgün bir şekilde

kurulumu için akıllı kırmızı-yeşil göstergesi kurulumu için akıllı kırmızı-yeşil göstergesi
· PLUS: Göstergelerde gelişGrilmiş
kromaGk tanımlama

· Düzgün şekilde sabitleme için kırmızı-

yeşil göstergeli ayarlanabilir destek ayağı
· Destek ayağının düzgün şekilde
konumlanması için kırmızı-yeşil basınç
göstergesi

· Düzgün şekilde sabitleme için kırmızı-

yeşil göstergeli yüksekliği ayarlanabilir
destek ayağı
· Destek ayağının düzgün şekilde
konumlanması için kırmızı-yeşil basınç
göstergesi
· PLUS: Salınmayı asgari düzeye
indirgemek için azalClmış oynama payı
· PLUS: OpGmize edilmiş gösterge yayları

· PLUS: GelişGrilmiş kullanım kılavuzu
· PLUS: Katlanma ve kırışma oluşumunu

azaltmak için yenilenmiş kaplama kumaş

