AUDI Q7, FULL OPTIONS, elektrische
kinderauto
€ 300,00 € 279,00 (inclusief btw 21%)
✓ Op voorraad - Levertijd direct

Deze super stoere elektrische kinderauto is geproduceerd onder licentie van Audi. De Audi
kinderauto is voorzien van volledig rubberen banden i.p.v. kunststof banden en een kunst leder
zitje. De rubber gevulde banden zorgen voor extra grip en zijn geluidsarm op de weg. Verder is deze
kinderauto met lak gespoten waardoor de auto beter is afgewerkt en echter lijkt (Metallic look).
Deze robuuste Accu Auto heeft een 12 volt accu en dubbele motoren van 12 volt. Met in totaal 3
verschillende snelheden rijdt deze Accu Auto tussen de 3 en 6 km per uur. Verder heeft de Audi Q7
koplampen, led strip, achter verlichting, dashboard verlichting, USB ingang, MP3 ingang, mini SD
kaart ingang heeft en veel meer!
Met de 2.4 GHz afstandsbediening en "soft start" functie wordt de snelheid rustig opgebouwd
waardoor u kind geen schokje bij het optrekken zal voelen.

Eigenschappen:
•

Motor geluid bij het starten.

•

12 volt 7Ah accu

•

2x motoren, aandrijving op 2 achterwielen

•

Dashboard verlichting

•

Echt werkende (led) koplampen

•

Werkende led strip (dag verlichting)

•

Werkende (led) achter lampen

•

USB, MP3 en mini SD ingangen

•

Claxon en muziek knopjes

•

Volume regelaar

•

Rubberen banden

•

Kust leder zitje

•

Digitale voltage weergave

•

Elektronische rem

•

Veiligheidsgordel

•

Snelheid is 3 tot 6 km per uur

•

Rijdt zowel vooruit als achteruit

•

Rijtijd met een volle accu: 60-90 min (op een vlakke weg gemeten)

•

Geschikt voor kinderen vanaf 1 tot 5 jaar

•

Draag capaciteit tot 30 kg

•

Afmetingen: 130 x 64 x 56 cm

•

Rijden d.m.v. het gaspedaal of met een afstandsbediening te besturen door de ouders

•

2,4 GHz afstandsbediening met een "soft start" functie

•

•

•

