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autoseda ka Viaggo 2-3 Flex je tak flexibilní, že ji m žete používat 

delší dobu než jiné autoseda ky. Je vhodná pro d ti od 3 do 12 

let (15 až 36 kg). Vašemu dít ti bude na cestách sloužit mnoho let 

a zajiš uje bezpe nost a ochranu p i každém stupni rozvoje dít te. 

Použitá moderní technologie umož uje nastavení mnoha poloh. 

Pokud se seda ka nepoužívá, lze ji složit, takže zabírá málo místa 

a látka na povrchu je chrán na.

oCHRaNa, BeZPe NoST a 
MoDeRNÍ TeCHNologie



SYSTÉM 4D 
ToTal aDJUST
Viaggio 2-3 Flex poskytuje všechno, co pot ebujete pro 

bezpe né a pohodlné cestování. Díky technologii 4D 

Total Adjust lze autoseda ku nastavit ve 4 r zných 

sm rech nezávisle na sob .

1. Op rku hlavy lze nastavit do 5 r zných výšek od op radla.

2. Horní ást (op radlo a op rka hlavy) lze nastavit do 3 poloh.

3. Bo ní op rky lze posouvat, takže je možné sedadlo  

 rozší it až o 10 centimetr .

4. Anatomické sedadlo lze nastavit jednou rukou do 5 poloh.

NeDoSTiŽNÁ 
STaBiliTa
V ZaTÁ KÁCH Je
ZaRU eNa DÍKY
ZÁKlaDN  SUReFix.
Autoseda ku Viaggio 2-3 Flex lze ve vozidle 

použít dv ma zp soby:

•	 pokud	není	vaše	vozidlo	vybaveno	úchyty	Isofix,	

 použijte 3bodový bezpe nostní pás;

•	 krom  bezpe nostního pásu sedadla m žete	použít	také	úchyty	

	 Isofix	na	integrované	základn 	Surefix.

Inovativní	systém	upevn ní Blind Lock brání necht nému uvoln ní 

autoseda ky jiným cestujícím.

oCHRaNa PRoTi 
NÁRaZU Ze VŠeCH 
STRaN, MaxiMÁlNÍ 
BeZPe NoST
Autoseda ka Viaggo 2-3 Flex byla 

otestována a zajiš uje ochranu všech 

citlivých ástí t la.

Prohnutá hlavová op rka je lemována EPS, 

ímž se zvyšuje tlumení energie p i nárazu. 

To zajiš uje maximální ochranu d tí (i t ch 

vysokých) v p ípad  nárazu z boku.

Op radlo je vyztuženo hliníkem a zajiš uje 

bezpe nost a ochranu proti hyperextenzi 

krku v p ípad  elního nárazu a další 

ochranu proti proniknutí p edm t  

v p ípad  nárazu zezadu. Široké bo nice 

lemované EPS zaru ují maximální ochranu 

ramen a hrudi v p ípad  nárazu z boku.

PRaKTiCKÁ, lZe 
SloŽiT Do SeBe.
Lehká a nastavitelná do mnoha poloh. 

Když se nepoužívá, lze op radlo autose-

da ky Viaggio 2-3 Flex sklopit dol . 

Proto se jedná o velmi praktickou 

autoseda ku.

Když není dít  v aut :

•	 lze	autoseda ku snadno uložit do 

 zavazadlového prostoru,

•	 když	je	sklopené	op radlo, je lepší 

 výhled za vozidlo,

•	 potah	sedadla	je	lépe	chrán n p ed 

 prachem a v lét  se mén  zah ívá.

PoHoDlÍ?
P iCHÁZÍ JaKo STaNDaRD!
Je skv lé cestovat obklopený pohodlím. Mimo ádné 

pohodlí, které poskytuje autoseda ka Viaggo 2-3 Flex, 

je zajišt no n kolika jedine nými detaily:

•	 pohodlná	seda ka ze stejného polyuretanu, 

 který je použit v sedadlech vozidla;

•	 2	držáky	nápoj , které lze odklopit;

•	 široké	chránící	op radlo a široká prohnutá hlavová 

 op rka chrání p i nárazu z boku;

•	 sklopný	sedák	pro	p íjemné zd ímnutí;

•	 praktické	držadlo	pro	p enášení.

Autoseda ka	 Skupina	2–3	UNIVERZÁLNÍ	kategorie,	používá	se	s	3bodovým	pásem	
	 sedadla.	Skupina	2–3	SEMI-UNIVERZÁLNÍ	kategorie,	používá	se	s	
	 3bodovým	pásem	a	úchyty	Isofix	v	aut .

Pro  si vybrat tuto  Autoseda ka je tak flexibilní, že ji m žete používat delší dobu než jiné 
autoseda ku? autoseda ky. Vhodná pro d ti od 3 do 12 let (15 až 36 kg). Tato seda ka 
VIAGGIO	2-3	Flex	 je	vybavena	úchyty	Isofix	(na	základn 	Surefix).	Je	vybavena	systémem
	 „All	Side	Impact	Protection“	(Ochrana	proti	nárazu	ze	všech	stran)	
 s hliníkovou výztuží a ochranou proti hyperextenzi krku. Technologie 4D 
 Total Adjust: lze nastavit ve 4 r zných sm rech nezávisle na sob . 
 1) Op rku hlavy lze nastavit do 5 r zných výšek od op radla. 
 2) Horní ást (op radlo a op rka hlavy) lze nastavit do 3 poloh. 
 3) Bo ní op rky lze posouvat, takže je možné sedadlo rozší it až 
 o 10 centimetr . 
 4) Anatomické sedadlo lze nastavit jednou rukou do 5 poloh.

P edpis	 Evropská	norma	ECE	R44/04

Typ schválení Dvojité schválení, lze namontovat do vozidla 2 zp soby: 
 – 3bodovým bezpe nostním pásem sedadla; 
 – 3bodovým bezpe nostním	pásem	sedadla	a	úchyty	Isofix;

Vhodné	od/do	 Od	3	let	do	cca	12	let.

Hmotnost dít te 15-36 kg. 

Umíst ní ve vozidle Po sm ru jízdy. Doporu ujeme umístit na zadní sedadlo 
 za sedadlo spolujezdce.

Airbag Lze použít s vloženým airbagem.

Vlastnosti produktu Široké sedadlo je mimo ádn  pohodlné a na stran  jsou dva sklopné 
 držáky nápoj . Široké op radlo a široká prohnutá hlavová op rka 
 chrání p i nárazu z boku.

P íslušenství Cestovní taška na autoseda ku.

Barvy Monza, Daytona, Crystal Black a Licorice. 

Sedák  M kký, anatomicky tvarovaný. Potažení z leh ené p ny, stejn  jako 
 sedadla v aut , zajiš uje optimální pohodlí.

Skláp cí seda ka  Skláp cí seda ka m že být nastavena do 5 poloh nezávisle na op radle 
 sedadla vozidla, takže mohou být d ti v pohodlí i na dlouhých cestách.

UNIVERZÁLNÍ		 Pokud	není	vaše	vozidlo	vybaveno	úchyty	Isofix,	použijte	3bodový	
montáž bezpe nostní pás.

SEMI-UNIVERZÁLNÍ	Díky	integrované	základn 	Surefix	lze	autoseda ku pevn  p ipojit 
montáž	 k	úchyt m	Isofix	a	montáž	se	dokon í 3bodovým bezpe nostním 
 pásem sedadla.

Údržba Potah lze sundat a vyprat v pra ce p i maximální teplot  30 °C. 

Další informace Praktické držáky nápoj  lze odklopit a použít p i p eprav .

Materiál sko epiny  Sko epina je vyrobená ze speciálního polypropylénu, který se používá 
 v sedadlech vozidel, a je potažena EPS (leh ený polystyren), 
 aby maximáln  tlumila energii v p ípad  kolize. 

aloun ní	 Látka	kombinovaná	s	„open-cell“	strukturou,	která	se	používá	
 v automobilovém pr myslu.

Rozm ry	 Složené:	V	250	mm;	D	440	mm;	Š	600	mm	Rozložené:	V	660	mm;	
	 D	440	mm;	Š	560	mm	Roztažené:	V	820	mm;	D	540	mm;	Š	660	mm	

Hmotnost 6,7 kg 

Montáž autoseda ky	Ne	všechna	vozidla	jsou	vybavena	úchyty	Isofix.	Vozidla	vyrobená	
 po roce 2006 by m la	být	úchyty	vybavena.	Seznam	model  
 vozidel a další užite né informace naleznete na stránkách 
	 isofix.pegperego.com.

TeCHNiCKÉ ÚDaJe


