Enjoy it.

Pojazdy elektryczne 2018

DESKI ELEKTRYCZNE
EHB506

EHB206

Deska elektryczna EHB506 to idealne rozwiązanie dla
osób aktywnych, będących w ciągłym ruchu i lubiących
przemieszczać się szybko z miejsca na miejsce. To także
doskonały gadżet dla młodzieży poszukującej nowinek
technicznych i lubiącej dobrą zabawę na świeżym
powietrzu. Użytkownik, po połączeniu z aplikacją w telefonie, może śledzić i porównać swoje wyniki z wynikami znajomych: ilość przejechanych kilometrów lub
osiągniętą na trasie prędkość. Świecące kółka oraz
wbudowany głośnik z funkcją Bluetooth sprawią, że
każdy wielbiciel sportu, będzie zauważony podczas
wykonywanych ewolucji i zazna prawdziwej frajdy
podczas użytkowania deski elektrycznej Blaupunkt!

Deska elektryczna EHB206 to doskonały gadżet zarówno dla młodych, jak i starszych zwolenników aktywnego spędzania czasu. Sprawdzi się również jako środek
transportu, zawsze wtedy, gdy chcemy w szybkim
tempie udać się na miejsce spotkania ze znajomymi.
Sterowanie modelem EHB206 oraz wykonywanie
prostych akrobacji jest niezwykle łatwe i odbywa się
poprzez minimalny balans ciałem. Dodatkowe wsparcie zapewni funkcja auto balansu. Poczuj prawdziwą
wolność z deską elektryczną Blaupunkt!

Dane techniczne:
Silnik: 700 W (2 x 350 W)
Płyta główna: trzyczęściowy, pojedynczy system
z funkcją automatycznego balansu
6,5” koła bezdętkowe
Bluetooth do odtwarzania muzyki
Dedykowana aplikacja dla smartfonów
z systemem Android i iOS
Wbudowany akumulator: 36 V 4,4 Ah
Zasilacz sieciowy: 42 V 2 A
Maksymalne obciążenie: 120 kg
Maksymalna prędkość: 15 km/h
Zasięg: 15-20 km (w zależności od obciążenia
i rodzaju nawierzchni)
Czas ładowania: 1,5 h
Nachylenie podjazdu: 15-20 stopni
Torba transportowa w kształcie plecaka
Niebieskie oświetlenie kół
Wymiary: 585 x 185 x 175 mm
Waga netto: 10 kg
Kod EAN: 5901750503252

Dane techniczne:
Silnik: 600 W (2 x 300 W)
Płyta główna: dwuczęściowy, podwójny system
z funkcją automatycznego balansu
6,5” koła bezdętkowe
Wbudowany akumulator: 36 V 4,0 Ah
Zasilacz sieciowy: 42 V 1,5 A
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Maksymalna prędkość: 12-15 km/h
Zasięg: 12-15 km (w zależności od obciążenia
i rodzaju nawierzchni)
Czas ładowania: 2 h
Nachylenie podjazdu: 15-20 stopni
Torba transportowa
Wymiary: 585 x 185 x 175 mm
Waga netto: 10 kg
Kod EAN: 5901750503245
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HULAJNOGA ELEKTRYCZNA
ESC505
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. Przednie światło LED oświetli trasę
i sprawi, że użytkownik będzie widoczny dla innych entuzjastów ruchu na świeżym powietrzu, a łatwy mechanizm
składania pozwoli zabrać ją do autobusu lub tramwaju. Hulajnoga elektryczna Blaupunkt dostarczy Ci świetnej
rozrywki i wiele emocji!
Dane techniczne:
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
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• 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

ROWERY ELEKTRYCZNE
CARL 280
CARLA 180
Rower elektryczny wyposażony został w silnik o mocy
250 W 36 V oraz wydajny akumulator litowo-jonowy,
który umożliwia przejechanie dystansu 50-70 km.
Siedmiobiegowy napęd Shimano SIS oraz widelec
amortyzujący, a także hybrydowe opony i mechaniczne hamulce tarczowe zapewniają komfortową
i przyjemną jazdę na każdej nawierzchni. Komputer
rowerowy z wyświetlaczem LCD i inteligentnym system zarządzania akumulatorem informuje o stanie
naładowania baterii, prędkości, pokonanym dystansie
i czasie jazdy. Rower w stonowanym czarnym matowym kolorze waży 17,7 kg.

Składany rower elektryczny z 16-calowymi kołami,
w stylowym białym kolorze, to wspaniały środek transportu w każdej sytuacji. Rower waży tylko 13,8 kg, dzięki
czemu jest jednym z najlżejszych modeli w swojej kategorii. Wyposażony został w silnik o mocy 250 W 36 V
i momencie obrotowym 35 Nm. Użytkownik ma do
dyspozycji pięć trybów jazdy umożliwiających poruszanie się z maksymalną prędkością 25 km/h. Wydajny
akumulator litowo-jonowy LG (7,8 Ah 280 Wh) zapewnia
zasięg od 50 do 70 km przy całkowitym naładowaniu.

Dane techniczne:
Długi czas pracy na akumulatorze
Wydajny silnik o mocy 250 W 36 V i momencie
obrotowym 35 Nm
5-stopniowe wsparcie pedałów
Akumulator litowo-jonowy LG 36 V 7,8 Ah
z mechanizmem zabezpieczającym
Licznik rowerowy z wyświetlaczem LCD
7-biegowy osprzęt Shimano SIS
Zasięg około 50-70 km
Prędkość maksymalna 25 km/h
Szybki i inteligentny mechanizm składania
20” koła
Waga 17,7 kg
Kod EAN: 4260499850999

Dane techniczne:
Długi czas pracy na akumulatorze
Wydajny silnik o mocy 250 W 36 V i momencie
obrotowym 35 Nm
5-stopniowe wsparcie pedałów
Akumulator litowo-jonowy LG 36 V 7,8 Ah
z mechanizmem zabezpieczającym
Licznik rowerowy z wyświetlaczem LCD
Zasięg około 50-70 km
Prędkość maksymalna 25 km/h
Szybki i inteligentny mechanizm składania
16” koła
Waga 13,8 kg
Kod EAN: 4260499850982
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Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, Polska
tel. +48 22 331 99 59, e-mail: info@everpol.pl, www.blaupunkt.com
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich
podmiotów. Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego uprzedzenia.

