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TYTUŁ: Monocykl elektryczny Inmotion V11 2200W 1500Wh 84V

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres: cała Polska
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: podkarpackie
  Telefon: 516628765
                

OPIS:

W ofercie posiadamy inne monocykle elektryczne od producentów Inmotion, King Song,
BeGoDe, Leaperkim o ile jesteśmy oficjalnym dystrybutorem. Akcesoria i części zamienne
również są dostępne, a gwarancja wynosi 24 mies (w tym baterię mają gwarancję 6 miesięcy
na autonomię i 12 miesięcy na działanie) zgodnie z regulaminem w serwisie ECOHUMAN:
https://www.ecohuman.pl/pl/content/3-regulamin

Specjalnie dla klientów z tego portalu kupon rabatowy do dodania w koszyku. Nazwa kuponu: ECO&SANTA2022. Wartość rabatu będzie
widoczna przy dodaniu kuponu w koszyku. Ważność kuponu: do 01.01.2023. lub do wyczerpania zapasów bądź odwołania promocji.
Warunki w Regulaminie na stronie serwisu ECOHUMAN

Monocykl elektryczny Inmotion V11 2200W 1500Wh 84V 18x3"

Najnowsza wersja posiada m. in. nowe mocne łożyska, wyższą jakość baterii.
INMOTION V11 - pierwszy w historii z amortyzowanym zawieszeniem. Skok wynosi 85 mm dzięki wbudowanym amortyzatorom. To
rozwiązanie przenosi komfort ruchu na nowy poziom. Reflektor wykonany jest w sposób samochodowy. Jasność przewyższa wszystkie
istniejące monocykle elektryczne, wartość oświetlenia głównego wynosi 7800 lx (lux). Jasność światła hamowania i światła pozycyjnego
jest porównywalna z jasnością samochodu. Będziesz wyraźnie widoczny na drodze.
Bezkompromisowy komfort dla najbardziej wymagających. Sprawdzi się do jazdy po mieście, wycieczki po parku czy lesie. Rączka V11
posiada specjalny przycisk, po naciśnięciu którego silnik jest wyłączany dla bezpiecznego podnoszenia i przeniesienia co jest bardzo
wygodnie. Wygodny rozkładany uchwyt ułatwia transportowanie.
Aktywny system chłodzenia dla wysokowydajnych elementów wewnętrznych.
Zaawansowane statystyki w aplikacji zapewniają dostęp do danych w celu śledzenia wydajności i nawyków użytkowania.
Zaprojektowany od podstaw z myślą o optymalnym rozłożeniu masy i bezkompromisowym współczynniku kształtu.
V11 jest jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie na rynku.
Wbudowana podpórka parkingowa ułatwia parkowanie.
Specyfikacje
Kolor: czarny
Waga: 27 kg
Maksymalny potencjalny zasięg: 120 km
Maksymalna prędkość: 55km/h
Kąt wspinania: 35 stopni
Ładowność: 120 kg
Czas ładowania: 8h z ładowarką 2, 5A (4h z 2 ładowarkami)
Bateria: 1500Wh, 84V (Od stycznia 2021 bateria Samsung)
Moc silnika: 2200 W, maks. 4400 W.
Światło główne: 18-watowe
Opona: 18"x3, 0"
Rozmiar produktu: 67, 5cm x 50cm x 20cm
Bluetooth 5.0
USB: tak
poziom ochrony IP (International Protection): IP55 (4)
1) Zasięg jazdy mierzony jest przy temperaturze 25°C, około 20km/h, ładowności 70 kg i płaskiej nawierzchni. Czynniki takie jak nawyki
jazdy, temperatura otoczenia, stan nawierzchni drogi, ładowność itp. będą miały wpływ na ciągły przebieg podróży.
2) Maksymalna prędkość przelotowa mierzona jest przy 25°C, ładowności 70 kg, pełnym napięciu elektrycznym i płaskiej nawierzchni.
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Czynniki takie jak nawyki jazdy, temperatura otoczenia, stan nawierzchni drogi, ładowność itp. będą miały wpływ na prędkość.
3) Czas ładowania różni się w zależności od temperatury otoczenia i pojemności akumulatora, która może zmieniać się z biegiem czasu.
Dodatkową ładowarkę należy zakupić osobno.
4) Pierwsza i druga cyfra charakterystyczna (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
5: ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem, ochrona przed pyłem
5: ochrona przed strugą wody (12, 5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
pierwsza cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części
umieszczonych wewnątrz i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych,
druga cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę przed skutkami wnikania wody.

ECOHUMAN SP. Z O.O.
https://www.facebook.com/Ecohuman-182143450575213
https://www.ecohuman.pl/
Biuro PL: biuro@ecohuman.pl
Office EN: office@ecohuman.pl
tel: +48 516628765 (też Whatsapp)  


