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Koloběžka Micro Sprite LED Purple Stripe
Cena:

2 890,- Kč

Cena v EUR:

118.56,- €

Dostupnost:

Vyprodáno

Kód zboží:

SA0219

Výrobce:

Micro

Kategorie:

Dětské skládací koloběžky

Popis zboží
Dětská koloběžka Sprite LED Purple Stripe je metalicky ﬁalová varianta naší cenově nejdostupnější skládací koloběžky pro děti.
Jedná se o ideální koloběžku pro děti, které vyrostly z vozítek, odrážedel nebo trojkolek a chtějí přestoupit na koloběžku se dvěma kolečky.
Model Sprite je díky své konstrukci a nízké váze velice dobře ovladatelný, bezpečný a intuitivní. Proto koloběžku Sprite dostanou lehce pod kontrolu i malé děti. To vše
s kvalitou značky Micro, včetně unikátního skládacího mechanismu a stojánku Micro.
Tato koloběžka je osazena LED kolečky, která nepotřebují baterii a která začnou svítit ve chvíli, kdy se koloběžka rozjede. Kolečka jsou kompatibilní s kolečky bez LED
světel, takže v budoucnu lze v případě potřeby kdykoliv vyměnit.
Specialitou této dětské koloběžky je větší přední a menší zadní kolečko. Díky tomu je nášlapná deska koloběžky Sprite posazená níže pro snadný odraz i menších
dětí.
Koloběžka má úchyty pro upnutí ramenního popruhu.
Díky své metalicky ﬁalové barvě je tato dětská koloběžka Sprite Purple Stripe velmi oblíbená mezi děvčaty.
Určeno pro:

Město, volný čas, do školy

Věkové rozmezí:

Děti / Junioři

Hmotnost:

2,85 kg

Nosnost:

100 kg

Složené rozměry:

d.64 x š.10 x v.22 cm

Barva:

Metalická ﬁalová

Specialita:

Kompaktní rozměry, nízká váha

Nastavitelná výška:

Ano

Možnost vyndání:

Ne

Výška řídítek:

64 - 93 cm

Šířka řídítek:

38 cm

Skládací tyč:

Ano

Velikost koleček:

120 / 100 mm

Šířka koleček:

24 mm

Materiál koleček:

PU

Typ koleček:

LED

Šířka desky:

10 cm

Délka desky:

34 cm

Materiál desky:

Alu

Výška od země:

6,4 cm

Výška pod deskou:

3,9 - 4,1 cm

Stojánek:

Ano

Složení rukojetí:

Ano

Brzda:

Ano

Přední blatník:

Ne

Očko na popruh:

Ano
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