POZNAJ INNE MODELE
W NASZEJ OFERCIE

ESC505

Solidna rama ze stali nierdzewnej, masywna rura pionowa zabezpieczająca akumulator przed uszkodzeniem,
a także szeroka platforma z powłoką antypoślizgową
to cechy, które sprawiają, że podczas jazdy hulajnogą
ESC808 użytkownik ma pełne poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

EHB506

Maksymalna prędkość jaką można osiągnąć podczas
jazdy wynosi 25 km/h, a jej trzystopniowa regulacja
umożliwia dostosowanie tempa do wieku i umiejętności
kierującego. Funkcja tempomatu, w którą wyposażono
nowy model hulajnogi Blaupunkt, załącza się automatycznie, gdy stała prędkość utrzymywana jest przez
co najmniej 6 sekund.
Wygodny i prosty mechanizm składania hulajnogi pozwala na jej bezproblemowe złożenie i zabranie ze sobą
do autobusu czy tramwaju. Natomiast specjalnie zaprojektowany zamek zabezpiecza ją przed niepożądanym
złożeniem podczas jazdy.

EHB206
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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.

Hulajnoga elektryczna

ESC808

Hulajnoga elektryczna to bardzo popularna alternatywa
dla rowerów, skuterów i samochodów. Pozwala w szybki
i bezpieczny sposób przemieścić się z domu do wybranego miejsca docelowego, np. szkoły, biura czy na spotkanie
z przyjaciółmi, zapewniając przy tym maksymalną przyjemność z jazdy.

8,5-calowe, pompowane koła są gwarancją wysokiego
komfortu jazdy nie tylko po gładkiej nawierzchni. Dzięki
amortyzacji drgań, hulajnogą można wygodnie poruszać
się po mniej lub bardziej nierównych drogach, a także
wjeżdżać na krawężniki.
Wyposażenie modelu ESC808 w tylny hamulec tarczowy
oraz hamulec nożny wraz z systemem E-ABS, zapewnia
niezawodność w nagłych sytuacjach i pozwala uzyskać
możliwie najkrótszą drogę hamowania.

Zamontowanie przedniego i tylnego oświetlenia LED
poprawia bezpieczeństwo jazdy i zwiększa pole widzenia kierującego. Sprawia także, że użytkownik hulajnogi
jest doskonale widoczny dla innych entuzjastów ruchu
na świeżym powietrzu. Co więcej, w momencie gdy
użytkownik zaczyna hamować, tylne światło LED miga
ostrzegawczo.
Czytelny wyświetlacz LCD znajdujący się na kierownicy
informuje o stanie naładowania akumulatora, aktualnej
prędkości i trybie jazdy. Pozwala to na bieżące monitorowanie odległości jaką jeszcze można pokonać, np. przed
zmianą akumulatora na w pełni naładowany.
Zapasowe akumulatory (z torbą transportową) o symbolu ACE808 dostępne są jako akcesorium dodatkowe.
Osobno kupić można również torbę podróżną (symbol
ACE800), wykonaną z wytrzymałej pianki EVA.

Hulajnoga elektryczna ESC808 marki Blaupunkt wykonana została z wytrzymałej stali nierdzewnej i komponentów najwyższej jakości. Zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań gwarantuje jej trwałość i użyteczność
przez długi czas.
Nowością, wyróżniającą model ESC808 na rynku e-mobility,
jest możliwość samodzielnej wymiany akumulatora na
zapasowy. W pełni naładowana bateria, której pojemość
wynosi 5,2 Ah, pozwala na pokonanie od 15 do 20 km.
Dystans ten zależy od obciążenia hulajnogi, nawierzchni
po jakiej użytkownik się porusza, a także od temperatury otoczenia. Dzięki opcji wymiany baterii odległość, jaką
można pokonać tym modelem, wydłuża się dwukrotnie.
Akumulator zainstalowany jest wewnątrz masywnej i stabilnej rury pionowej, co zabezpiecza go przed uszkodzeniem
podczas wypadku, a także przed zalaniem wodą. Ładowanie możliwe jest zarówno, gdy bateria jest zamontowana
w hulajnodze, jak i oddzielnie, po zdemontowaniu, gdyż
wyposażona została w niezależne gniazdo ładowania.

Dane techniczne:
• Silnik: 350 W
• Akumulator wymienny 36 V 5,2 Ah
• Maksymalna prędkość: 25 km/h (3-stopniowa
regulacja prędkości)
• Zasięg: 15-20 km (w zależności od obciążenia i rodzaju
nawierzchni)
• Maksymalne obciążenie: 120 kg
• Nachylenie podjazdu: 15-20 stopni
• Funkcja tempomatu
• Hamulec tylny – tarczowy, wspomagający (nożny)
• 8,5” koła pompowane
• Przednie i tylne światło LED
• Dzwonek ostrzegawczy

• Wyświetlacz LCD pokazujący prędkość i stan
naładowania akumulatora
• Łatwy mechanizm składania
• Zasilacz sieciowy: 42 V 2 A
• Czas ładowania: 2 h
• Wymiary: 1056 x 420 x 450/1186 mm (złożona/rozłożona)
• Waga netto: 13,5 kg
• Opcjonalna bateria zapasowa (symbol ACE808)
• Torba podróżna mocowana do kierownicy sprzedawana
oddzielnie (symbol ACE800)
• Kod EAN: 5901750503429

