ZAB0031B
Rebel Elektrische scooter FUN WHEELS voor kinderen, turquoise

Op zoek naar een elektrische step voor kinderen, maar bent u nog niet overtuigd?
Overweeg dan deze Rebel FUN WHEELS ZAB0031 step. Dit model kan al gebruikt worden
door kinderen vanaf 6 jaar. Een perfecte keuze dus om mee te starten. De maximale
snelheid is 12km p/u. Dat is genoeg om het rijden leuk te maken en het tegelijkertijd ook
veilig te houden. De FUN WHEELS step heeft een maximale belasting van 50 kilogram,
waardoor deze lang mee kan gaan, en ook geschikt is voor de wat oudere kinderen.
Maar er zijn nog meer voordelen. Eén daarvan is het grote laadbereik van de Rebel
ZAB0031B. Met een volledig opgeladen accu kan de elektrische step wel 6 kilometer
afleggen. Deze elektrische FUN WHEELS scooter heeft verder een stuur met een viertraps hoogteverstelling, zodat je het stuur makkelijk op je eigen lengte kunt instellen.
Hierdoor zullen zowel jonge als oudere kinderen veel plezier van deze step beleven.
De elektrische kinderscooter wordt aangedreven met de voet. Deze voetaandrijving is
subtiel ingebouwd in de sta plank. Maar voor extra veiligheid en in tegenstelling tot de
traditionele modellen voor volwassenen, start de step pas als deze knop helemaal is
teruggeduwd. Dit verhoogd zowel de veiligheid als het comfort tijdens het rijden.
Maak je kind blij en neem de step altijd en overal mee naar toe. Door de handige
opvouwbare constructie, is deze makkelijk te vervoeren en is er altijd wel een plekje in
de kofferbak.
Tenslotte gaat het bij het selecteren van een elektrische step niet alleen om de
functionaliteit, maar natuurlijk ook om het design! Daarom is de FUN WHEELS elektrische
step beschikbaar in 4 hippe kleuren (turquoise, roze, zwart en wit), zodat jouw favoriete
kleur er altijd wel tussen zit.
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ZAB0031B
Rebel Elektrische scooter FUN WHEELS voor kinderen, turquoise

Let op! Deze step is geschikt voor gebruik op privéterrein, zoals een oprit of tuin.
De step mag niet de openbare weg op.
Specificaties:




















Elektrische step geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar
Opvouwbaar
Automatische uitschakeling
Voetrem
Vermogen: 100 Watt
Maximale belasting 50 kg
Maximale snelheid 12 km/u
Laadbereik op één accu: 6 km. (Bereik is afhankelijk van veel factoren; de
getoonde waarde vertegenwoordigt het maximale bereik zonder dat het apparaat
opnieuw hoeft te worden opgeladen)
Oplaadtijd: ca. 180 minuten
Beschermingsklasse: IPX4
Frame hoogte: 60 mm
Plateau hoogte: 100 mm
Wielen voor en achter:5,5” inch
Materiaal: aluminium en kunststof
Batterij: Lithium-ion
Spanning: 25,2V; 2Ah
Oplader: 110-240V, 50/60Hz
Uitgang: 25,2V; 1A
Meegeleverd: elektrische step, gebruiksaanwijzing en oplader







Afmeting
Afmeting opgevouwen
Gewicht incl. verpakking
EAN code
Verpakkingseenheid
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72 x 35 x 64-84 cm (BxDxH)
66 x 36 x 23 cm (BxDxH)
4,65 kg
5901890067997
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