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Szybko do celu! Z nową hulajnogą ESC505 marki Blaupunkt to łatwe

Hulajnoga elektryczna ESC505 pozwala w szybki i bezpieczny sposób przemieścić się z domu do wybranego miejsca
docelowego, np. biura. Jest świetnym środkiem transportu dla dorosłych, będąc alternatywą dla roweru czy
samochodu. To także wspaniała zabawka dla młodszych użytkowników, dzięki której można ich zachęcić do spędzania
czasu na świeżym powietrzu i trenowania koordynacji ruchowej.

Hulajnoga wyposażona została w silnik o mocy 350 W, który pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości do 25
km/h. Trzystopniowa regulacja pozwala na płynne sterowanie tempem w jakim się poruszamy, dzięki czemu jazda jest
bezpieczna i komfortowa. Przedni - elektryczny i tylny - manualny hamulec gwarantują, że zatrzymamy pojazd, zawsze
gdy będzie to konieczne, co dodatkowo zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
Dystans jaki możemy pokonać na jednym naładowaniu akumulatora o pojemności 4,4 Ah wynosi od 15 do 20 km i
zależy od obciążenia oraz rodzaju nawierzchni po jakiej się poruszamy. Maksymalne obciążenia hulajnogi wynosi 120
kg, a czas potrzebny do pełnego naładowania baterii to 2 h.
Przednie światło LED oświetli trasę i sprawi, że użytkownik będzie widoczny dla innych entuzjastów ruchu na świeżym
powietrzu, a łatwy mechanizm składania hulajnogi pozwoli zabrać ją do autobusu lub metra.
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Hulajnoga elektryczna Blaupunkt dostarczy świetnej rozrywki i wiele emocji!
Specyfikacja techniczna:
- Silnik: 350 W
- Akumulator: 36 V 4,4 Ah
- Maksymalna prędkość: 25 km/h (trzystopniowa regulacja prędkości)
- Zasięg: 15-20 km (w zależności od obciążenia i rodzaju nawierzchni)
- Maksymalne obciążenie: 120 kg
- Nachylenie podjazdu: 15-20 stopni
- Hamulce przednie i tylne
- Przednie zawieszenie
- Przednie światło LED
- Łatwy mechanizm składania
- Składana kierownica
- Ładowarka: 42 V 2 A
- Czas ładowania: 2 h
- Wymiary: 1050 x 130 x 220/1050 mm (złożona/rozłożona)
- Waga netto: 8 kg
- Kod EAN: 5901750503269
Sugerowana cena detaliczna brutto: 1199 zł
BLAUPUNKT / 2N-Everpol
press box
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