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TYTUŁ: Monocykl elektryczny King Song S-18

CENA: 9999,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres: cała Polska
  Miasto: Gdynia
  Województwo: pomorskie
  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 07.01.2023. lub do wyczerpania zapasów bądź odwołania promocji.
Warunki w Regulaminie na stronie serwisu ECOHUMAN.

Monocykl elektryczny King Song S-18 2200W 1110Wh 84V 18x3"

King Song S-18 posiada jeden z najlepszych systemów amortyzacji z regulacją i skokiem 90 mm, który w razie potrzeby można
zablokować i wtedy monocykl zamieni się w wersję klasyczną. S-18 wyróżnia się też niesamowitym designem i wyposażony jest w
teleskopową rączkę ze stali, a potężne reflektory ułatwią podróż przy zmierzchu.

Główną innowacją i zaletą motocykla elektrycznego King Song S-18 z silnikiem o mocy 2200W i baterią 1110Wh jest jeden z najlepszych
systemów amortyzacji. Skok wynosi 90 mm dzięki regulowanemu amortyzatorowi. W razie potrzeby amortyzator można zablokować i
wtedy monocykl zamieni się w wersję klasyczną.
Jeśli chodzi o układ optyczny, nowość KingSong może pochwalić się potężnym reflektorem, składającym się z dwóch diod LED o mocy 5
W do świateł drogowych i dwóch diod o mocy 4 W do świateł mijania oraz stylowego tylnego światła hamowania.
Korpus wyróżnia się niesamowitym designem i wyposażony jest w teleskopową rączkę ze stali umieszczoną poprzecznie.
Na rzecz innowacyjnego zawieszenia trzeba było poświęcić głośniki i paski LED, których nie ma w modelu S18. Port USB obsługuje
funkcję Quick Charge 3.0.
Amortyzacja Tak
Moc silnika 2200W
Moc silnika Max 4200W
Bateria 1554Wh
Prędkość maksymalna 50km/h
Napięcie 84V
Opona 18x3"
Kąt wspinania 40 stopni
Zasięg około 90-100km
Waga 24, 4kg
Maksymalne obciążenie 150kg
Ładowarka 84V 2, 5A
Czas ładowania około 6h i 3, 5h z 2 ładowarkami
Prezentacja i więcej informacji (w tym też o kuponach i rabatach) w blogu:

https://www.ecohuman.pl/pl/blog/news

ECOHUMAN SP. Z O.O.
Adres siedziby: 81-036, Gdynia, POLAND, Pucka str. 91
https://www.facebook.com/Ecohuman.eu
https://www.ecohuman.pl/
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Biuro PL: biuro@ecohuman.pl
tel: +48 516628765 (też Whatsapp)


