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Elektrické skútry

Comet Pro/Comet Alpine+/Comet Ultra
Ať už vyrážíte do místních obchodů, vyjíždíte na delší
výlety do města anebo plánujete cestovat ještě dál, nový
Comet Pro vás tam vezme v pohodlí, bezpečí a stylově.
Jeho výkonné outdoorové schopnosti spolu s pokročilými
bezpečnostními funkcemi zajišťují rychlou, výkonnou a
spolehlivou jízdu.
Díky těmto výjimečným jízdním vlastnostem a modernímu
designu nabízí Comet Pro výkon v prvotřídním balení.

Ilustrační fota!
Před použitím si přečtěte návod. Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou
pouze ilustrativní. Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

Pro ty, kterým se zdá dobrodružství v terénu příliš náročné
pro tradiční skútr, nabízí Comet® Alpine+ perfektní řešení.
Jeho robustní a výkonné jízdní vlastnosti vám dávají
svobodu k objevování s minimálním úsilím a v pohodlí.
Jako součást rodiny Comet je Comet Alpine+ vybaven
všemi známými bezpečnostními prvky a možnostmi
přizpůsobení.
Ideálně pro ty, kteří mají větší tělesné tvary, nabízí Comet®
Ultra bezpečný a výkonný jízdní výkon bez kompromisů. Se
všemi bezpečnostními prvky a jízdními vlastnostmi vás
Comet Ultra dovede k cíli rychle, efektivně a s naprostým
komfortem.
Technické údaje:
Comet Pro/Comet Alpine+/Comet Ultra
Celková délka
145 cm
Celková šířka
66,5 – 68,5 cm
Comet Pro:
dojezd cca 55 km
Comet Alpine+:
dojezd cca 58 km
Comet Ultra:
dojezd cca 58 km

COMET Pro - do 160 kg, 15 km/hod.
COMET Alpine+ - do 160 kg, 10 km/hod.
COMET Ultra - do 220 kg, 10 km/hod.
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