Cadires de cotxe & Seguretat

Ipai-Lgt
LIGERA, CÓMODA Y SEGURA

La cadireta de cotxe Ipai-Lgt fa honor al seu nom: és lleugera i tot i ser un model bàsic aporta tot
el necessari per cobrir les necessitats dels nens amb necessitats especials.
De sèrie està equipada amb ISOFIX, suports per al tòrax i un arnès de 5 punts encoixinat a
les espatlles. També incorpora un coixinet gran i estable que es troba entre la sivella i la pelvis de
l’infant. Això garanteix una subjecció ferma.
A més, està equipada amb el sistema de protecció contra impactes laterals SICT. Es pot
descargolar per fer topall amb la porta del vehicle, el que millora la seguretat contra impactes
laterals.
La profunditat de l’adaptador ISOFIX es pot ajustar amb una mà a través d’una nansa a la part
davantera. D’aquesta manera, si cal el seient es pot tirar cap endavant, cosa que obre l’angle
posterior permetent adoptar una posició de descans. Si el Ipai-Lgt s’usa sovint en diferents
vehicles, l’ISOFIX és una forma òptima d’instal·lar el seient de forma ràpida i segura; si no és
necessari, es plega a l’interior sense que sobresurti.
Hi ha disponibles diversos accessoris, com un tac abductor, una falca de basculació de 10º o
una safata de seguretat. Aquest últim ajuda enormement en nens amb un control deficient del
tronc, ja que suporta els braços i li dóna més estabilitat a la part superior del cos.
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Caract. i Espec.
Crashtest ECE-R44/04
Adaptador ISOFIX inclòs amb ajust amb una mà
Cinturó 5 punts encoixinat, ajustable en alçada
Reposacaps ajustable en alçada
Coixinet gran entre la sivella i la pelvis
Protecció contra impactes laterals SICT, ajustable per cada costat independentment
Funda extraïble i transpirable (rentable a 30º C)

Mesures
QUADRE DE MESURES: longitud en cm i pes en kg
AMPLE SEIENT PELVIS

31

AMPLE SEIENT GENOLLS

34

PROFUNDITAT SEIENT

30

ALÇADA SUPORT

41-54

ALÇADA SUPORT AMB REPOSACAPS

59-74

REGULACIÓ EN ALÇADA DE LATERALS

20-33

DISTÀNCIA ENTRE LATERALS

14-28

ANGLE

85º-160º

ALÇADA TOTAL

68-88

AMPLE TOTAL

51

PROFUNDITAT TOTAL

42

PES

7

CÀRREGA MÀXIMA

36

Models i talles
HE-460000-ST

Ipai-Lgt - Negre

Accessoris

31/05/2020 - C/ Isaac Rabin, 15 Pol. Ind. Montfullà CP 17162 - Bescanó (Girona)

Falca basculació 10º Ipai-Lgt

Taula de seguretat Ipai-Lgt

Protector seient de cotxe
Hernik

Cinturó conexió cinxes pit
Hernik

Tac abductor Ipai-Lgt

Fixació per al cap Ipai-NXT
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