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Roste zároveň s dítětem s využitím pásů sedačky do 25 kg. Autosedačka XTENSAFIX je vhodná od devíti měsíců věku až do doby, než bude dítě moci sedět na svém 
vlastním sedadle. To znamená, že nemusíte neustále kupovat nové sedačky. Je jedinečná také tím, že je vybavena bezpečnými a pohodlnými pásy, které lze využít až do 
váhy 25 kg (a tedy po delší dobu než u jiných autosedaček), což vám pomůže zabránit příliš brzkému pohybu dítěte. Informovaní rodiče tak mají možnost rozhodnout, kdy je 
dítě připraveno pro přechod do další fáze. Obsahuje všechny bezpečnostní funkce, které byste od společnosti Britax očekávali, jako je systém ISOFIX, systém otočného 
spoje a V-Tether – můžete si tedy být jisti, že vaše dítě bude v bezpečí bez ohledu na jeho věk nebo velikost.

VLASTNOSTI:
5-ti bodový bezpečnostní pás s nastavováním jedním zatažením

Výkonné ramenní opěrky omezují pohyb dítěte dopředu v případě 
nehody
Výškově nastavitelná hlavová opěrka a pás se snadným nastavením 
jednou rukou předchází pochybením při opakovaném navlékání pásů

Břišní polštářek pro pohodlí vašeho dítěte

Vodicí prvky pro pás správně vedou 3bodový bezpečnostní pás přes 
ramena a pánev dítěte
Výškově nastavitelná hlavová opěrka a vodicí prvky upravují polohu 
pásů vozidla nad rameny vašeho dítěte
ISOFIX+ – špičkový systém ISOFIX umožňuje přímé spojení s kotevními 
body ISOFIX vozidla a kotevními body horních popruhů
Hluboké, měkce polstrované bočnice zajišťují optimální ochranu proti 
bočnímu nárazu
Několik naklápěcích poloh – snadno se nastaví, aniž by bylo třeba 
vyrušovat vaše dítě

Rychle odnímatelný potah bez potřeby vyvlékání pásů

Měkce polstrovaný potah lze sejmout pro vyprání

Pás V-Tether slouží jako třetí kotevní bod omezující rotační pohyb 
autosedačky

Indikátory potvrzují, že jsou úchyty ISOFIX správně zapojeny

Systém otočného spoje omezuje pohyb dítěte dopředu v případě 
nehody

Ramena systému ISOFIX pro snadné ukládání

Instalace se systémem ISOFIX a pásem Top Tether omezuje rotační 
pohyb dětské sedačky

Instalace s 3bodovým bezpečnostním pásem

ROZMĚRY VÝROBKU:
Váha výrobku: 12kg
Rozměry výrobku: V 72cm x H 44cm x Š 54cm

5-ti bodový 
bezpečnostní
pás s nastavováním 

jedním zatažením

ISOFIX+ 
– špičkový 

systém ISOFIX

Ochrana proti 
bočnímu nárazu

Skupina 1-2-3 | 9 – 36kg (≈ 9 M – 12 R)
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XTENSAFIX

2013 Výběr potahů: Příslušenství: (k dispozici samostatně)  

Hluboké, měkce polstrované 
bočnice zajišťují optimální 
ochranu proti bočnímu nárazu

Výkonné ramenní opěrky 
omezují pohyb dítěte 
dopředu v případě nehody

Rychle odnímatelný potah bez 
potřeby vyvlékání pásů

5-ti bodový bezpečnostní 
pás s nastavováním jedním 
zatažením

Výškově nastavitelná hlavová opěrka a pás se snadným nastavením 
jednou rukou předchází pochybením při opakovaném navlékání pásů

Black Thunder Chili Pepper Dark Grape

Crown Blue Smart Zebra

Náhradní potahVložka proti přehřívání

Několik naklápěcích poloh 
– snadno se nastaví, aniž by 
bylo třeba vyrušovat vaše dítě

Pás V-Tether slouží jako třetí 
kotevní bod omezující rotační 
pohyb autosedačky

ISOFIX+ – špičkový systém ISOFIX umožňuje 
přímé spojení s kotevními body ISOFIX 
vozidla a kotevními body horních popruhů

Bezpečnostní pásy do 25kg


