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Hulajnoga elektryczna
składana FitGo FS66 Speed
Cena

2 499,00 PLN

Cena poprzednia

2 699,00 PLN

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Opis produktu
FS66 Speed pochwalić się może doskonałymi parametrami użytkowymi; dzięki wyposażeniu w 8-calowe koła i mocny, 350
watowy silnik hulajnoga może pokonać dystans 40km z prędkością aż 30km/h. Model ustawiany jest wygodnie przez
dedykowaną aplikację FitGo Move, która zapewnia dostęp do licznych funkcji spośród których wymienić można blokowanie
pojazdu, mapę podróży, a nawet diagnostykę pojazdu.
Jej nazwa nie jest kwestią przypadku i daje Ci obietnicę szybkiego i ekologicznego dotarcia do każdego miejsca docelowego
- FS66 Speed marki FitGo jest wysoce zaawansowanym e-pojazdem.
W hulajnodze zastosowano przednie oświetlenie LED, które jest nie tylko efektowne, ale i podnosi Twoje bezpieczeństwo.
FS66 Speed posiada także regulowane światła pozycyjne oraz tylne światło stopu. Kwestie przechowywania oraz transportu
zostały uproszczone do minimum, hulajnoga posiada bowiem dodatkowe, pomocnicze kółka transportowe oraz możliwość
złożenia rączek kierownicy. Nieprzebijalne opony dają Ci pewność bezpiecznej podróży, a amortyzacja przedniego koła
sprawia, że nie odczuwasz nierówności podłoża.
Szeroki podest oferuje dużą przestrzeń dla stóp, tylne koło z kolei jest przygotowane pod zapięcie rowerowe, a nisko
umieszczony akumulator stabilizuje jazdę. FS66 Speed posiada funkcję tzw. bezpiecznego startu - to znaczy, że hulajnoga
zaczyna reagować na polecenia dźwigni przyspieszenia dopiero gdy rozpocznie się ruch (po przekroczeniu 3km/h) - a więc nie
wyrwie się sama z rąk niewprawnego użytkownika.
FS66 Speed to nie zabawka, choć oczywiście może być używana przez najmłodszych i w celach rekreacyjnych, a poważny
pojazd miejski, który dzięki pojemności baterii i mocy silnika i prędkości może być alternatywą komunikacji miejskiej.
Parametry:
moc: 350W
prędkość maksymalna: 30km/h
hamulec elektroniczny i nożny
podświetlenie
możliwość składania
8-calowe koła
czas ładowania: 5h
zasięg: 35-40km
maksymalne wzniesienie: 15 stopni
maksymalne obciążenie: 100kg
aplikacja FitGo Move
waga: 12,4kg
wyświetlacz:
prędkość
stan naładowania baterii
bateria: 36V 8.7Ah
wymiary: 105,6x43x110cm
wymiary po złożeniu: 116x23x38,5cm
klasa wodoszczelności: IP65
zasilacz: 42V 1.55A
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