توضیحات کوتاه :
 قابلاستفاده از تولد تا  4سالگی
 قابلیت تحمل  16کیلوگرم وزن
 دارای بدنه آلومینیوم و پارچه قابلشستوشو
 جنس روکش و پارچهها :برزنت درجهیک و قابل شستشو
 دارای  6چرخ باقابلیت چرخش  360درجهای چرخهای جلویی
 دارای کمربند ،سایهبان و جاپایی قابل تنظیم
 دارای سینی غذاخوری و سبد برای وسایل اضافی

توضیحات بلند :
کالسکه کول بیبی مدل 001
Coolbaby 001 Stroller
وزن کالسکه  001از برند کول بیبی  10.5کیلوگرم است و تحمل  16کیلوگرم وزن را دارد .درصورتیکه بخواهید
این کالسکه را در مکانهای مختلف با خود حمل کنید بهراحتی جمع میشود و مشکل کمبود فضا و سختی
جابهجایی را هم نخواهید داشت.
بدنه کالسکه کول بیبی مدل  001از جنس آلومینیوم است که نسبت به جنس آهنی سبکتر و زیباتر است .جنس
روکش و پارچههای بهکاربرده شده در این کالسکه شکیل ،برزنت درجهیک و قابل شستشو هست که برای پوست
حساس و ظریف نوزاد بسیار مناسب است و مانع ایجاد حساسیت و عرق کردن ،بهویژه در روزهای گرم سال
میشود .مجموع چرخهای جلو و عقب کالسکه  6عدد و از جنس پالستیک فشرده باکیفیت عالی است .وقتی مسیر
حرکت به صورتی است که باید از جاهای مختلف تغییر مسیر دهید ،چرخهای جلو این قابلیت را دارند که 360
درجه بچرخند و بهراحتی جابهجا شوند و نیز درزمانی که الزم است جایی توقف کنید و مانع حرکت کالسکه شوید،
هر دو قسمت چرخهای عقب و جلو مجهز به سیستم ترمز هستند و ترمزهای جلویی میتوانند قفل شوند .زمانی
که کودک را داخل کالسکه قرار میدهید میتوانید با کمربندی که در آن تعبیهشده است و در سنین مختلف قابل
تنظیم است ،مطمئن باشید که در زمان حرکت و جابهجایی در امنیت کامل است ،ضمن اینکه جاپایی آنهم با
توجه به جثه کودک قابلیت تنظیم دارد.

عالوه بر اینکه زاویه پشتی کالسکه در سه زاویه مختلف قابل تنظیم است دارای سینی غذاخوری قابل جدا شدن،
سبدی برای قرار دادن وسایل اضافی کودک و وجود سایهبان متحرک و قابل تنظیم است که برای دیدن کودک
میتوانید زیپ آن را باز کنید.
کالسکه کول بیبی مدل  001از زمان تولد نوزاد تا وقتیکه به  4سالگی برسد بهراحتی قابلاستفاده است.

