
MINI XXL 2 persoons Kinder Accu Auto 

12 volt, 2x snelheden 
 € 279,00 (inclusief btw 21%) 

 

 

 

Omschrijving 
LET OP: HET BETREFT EEN GROTE VERSIE VAN DE MINI BEACHCOMBER ACCU AUTO! 

Deze 2 persoons kinder accu auto is geproduceerd onder licentie van MINI. De prachtige 
MINI Beachcomber is voorzien van 2 krachtige 12 volt motoren en 2 snelheden. Hiermee rijdt de 2 
persoons MINI zowel 3 als 6 km per uur. Verder heeft de elektrische MINI kinderauto een start/stop 
knop, werkende koplampen, toeter, muziek, MP3 ingang, afstandsbediening en veel meer! 

  

Eigenschappen: 

 Start/Stop knop met start motor geluid 

 Met een grote 12 volt 10Ah accu 

 2x 12 volt motoren, aandrijvingen op beide achterwielen 

 Rijdt met 2 snelheden vooruit als achteruit 

 Snelheid: 3 en 6 km per uur 

 Toeter, Muziek en MP3 ingang + kabel 

 Verstelbare volume 

 Werkende koplampen 

 Elektronische rem 

 Veiligheidsgordel 

 Draag capaciteit: 40 kg 

 Leeftijd indicatie: tot 5 jaar 

 Rijtijd met een volle accu is 1 tot 1,5 uur 

 Oplaad tijd is 8 tot 10 uur 

 Rijdt zowel d.m.v. het gas pedaal als met een afstandsbediening te besturen door de ouders 



 

Kwaliteit: door het productieproces kunnen er enige vegen, puntjes of krasjes zichtbaar zijn op het 
kinder accu speelgoed. Onderdelen zijn wel eens niet 100% naad op naad afgewerkt. Dat is best 
gebruikelijk en geldt voor alle kinder accu speelgoed. Vooral zwart is een kleur waar alles op te zien is. 
  

Elektrische kinder accu auto, kindermotor, kinderquad of een kinderauto met 
afstandsbediening? Accu-Toys.nl heeft het! 

Accu-Toys.nl is met haar grote assortiment en ervaring de specialist op het gebied van Kinder Accu 
Auto's en allerlei elektrische Kinder Accu Speelgoed. 

Alle getoonde modellen zijn op voorraad en direct leverbaar. Uiteraard is het ook mogelijk om 
producten zelf af te halen. Klik op contact voor de openingstijden en het afhaaladres. Heeft u een 
vraag m.b.t. een product, neem dan gerust contact met ons op. 

 


