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Garett Electronics BOARD 1 GRAFFITI 2
Dane Podstawowe

Producent: GARETT ELECTRONICS
Kod Producenta: 5906874848395

Kod EAN: 5906874848395
Gwarancja zewnętrzna: 2 lata

 

 

 
Tabela Parametryczna

Rodzaj urządzenia: Elektryczna deskorolka
Moc silnika: 350 W

Liczba silników: 2
Średnica kół: 6,5''

Prędkość (maks.): 10 km/h
Obciążenie (min.): 20 kg

Obciążenie (maks.): 100 kg
Funkcje: - Gumowe opony bieżnikowane, są bardzo

wytrzymałe i mocno trzymają się nawierzchni -
Akumulatory Samsung, gwarantują
bezpieczeństwo i długie użytkowanie - Informacja
o stanie baterii, diody informujące o stanie
naładowania - Antypoślizgowa powierzchnia, z
wytrzymałej gumy - Moc 2 x 350W, dwa
bezszczotkowe silniki ukryte w kołach - Światła
Led, dostarczają niesamowitego wrażenia podczas
jazdy - Bluetooth, ulubiona muzyka bezpośrednio z
deskorolki - Pilot, służy do
włączenia/wyłączanie/blokowania deskorolki -
Torba, służy do wygodnego przenoszenia i
transportowania deskorolki

Pojemność baterii: 4400 mAh
Czas ładowania: 2 h

Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy 36V, 4400mAh
Kolor: Wielokolorowy
Kolor: Wzór

Wymiary: 584 x 186 x 175 mm
Waga: 11 kg

Akcesoria w zestawie: - Garett Board 1 - Ładowarka - Pilot - Torba -
Instrukcja w języku Polskim - Karta gwarancyjna -
Oryginalne pudełko

Pozostałe parametry: Maksymalny kąt nachylenia terenu 15 stopni
 
Opis

 Elektryczna deskorolka Garett Board 1 to najlepszy sposób na przemieszczanie się, dostarczy wszystkim dużo rozrywki i wspaniale rozwinie umiejętności
utrzymywania równowagi i balansu.
Garett Board 1 świetnie sprawdzi się zarówno wśród dzieci jak i osób dorosłych (waga użytkownika musi znajdować się w przedziale od 20 do 100 kg), urządzenie świetnie
spisuje się w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz.
Korzystanie z Garett Bord 1 jest wyjątkowo łatwe i intuicyjne, opanowanie podstaw poruszania się na deskorolce trwa zazwyczaj około 5 minut. Użytkownik sam kontroluje
pojazd poprzez minimalny balans ciałem, oraz odpowiednią pracę stóp.
Deskorolka pozwala na przemieszczanie się z prędkością do 10km/h na maksymalnej pochyłości terenu do 15 stopni. Każde koło napędzane jest oddzielnym silnikiem
elektrycznym, łączna moc silników to 2 x 350W.

Precyzyjne i zaawansowane wykonanie
W deskorolce zastosowano trwałe i solidne materiały, oraz zaawansowane technologicznie rozwiązania, żyroskop, czujniki przyśpieszenia oraz szybki procesor sterujący.
Platformy na stopy posiadają antypoślizgową powierzchnię, dzięki czemu cały czas panuje się nad deskorolką. Gumowe bieżnikowane opony są bardzo wytrzymałe i mocno
trzymają się nawierzchni.

Akumulatory firmy Samsung
Garett Board 1 zastosowano wysokiej jakości akumulatory firmy Samsung, co gwarantuje bezpieczeństwo i długie użytkowanie. Do pełnego naładowania urządzenia wystarczą
około 2 godziny, zasięg przy w pełni naładowanej baterii może osiągnąć nawet do 20 km.

Oświetlenie LED
Kiedy urządzenie jest w ruchu świecą się światła Led, które dostarczają niesamowitego wrażenia.

Funkcja Bluetooth
Dzięki niej można słuchać swojej ulubionej muzyki, bezpośrednio podczas jazdy z deskorolki.

W zestawie pilot zdalnego sterowania i torba



Pilot służy do włączenia/wyłączanie/blokowania deskorolki, torba służy do wygodnego przenoszenia deskorolki.

Idealny pomysł na prezent
Garett Board 1 idealnie sprawdzi się jako prezent, zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych !
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