
i-Anchor™

PRVNÍ
i-Size

Značka Joie pochází z Anglie. Byla založena v roce 2011. V tuto chvíli 
patří mezi nejprodávanější značky ve Velké Británii a nabízí své 

produkty ve více než 50 zemích světa. I přes krátkou dobu její působnosti na světovém trhu          
se podařilo jejím produktům získat řadu uznávaných ocenění, například za praktičnost a design.

Dokonalá pevnost
Rychlá a snadná instalace
pomocí báze i-AnchorFix
využívá systém ISOFIX
pro skálopevné uchycení.

první autosedačka
schválená dle ECE R129

ve Velké Británii

Flexibilní a robustní systém navržený tak,
aby dokázal komfortně přepravit vašeho malého
pasažéra. Je vždy připraven pro zajištění
bezpečí na libovolně náročné trase.

Flexibilita i-AnchorSafe
Autosedačka i-Anchor,
poskytuje ochranu až do zhruba
4 let věku dítěte. Lze ji upoutat
po i proti směru jízdy.

Pohodlí během cest
Autosedačka je plně nastavitelná
do sedmi pozic sklonu. Výšku
opěrky hlavy nastavíte zároveň
s výškou pásů jedním pohybem.



Carribean Salsa Domino Walnut

Dostupné barvy:

www.joiebaby.info

Specifikace meet i-Anchor:
Rozměry: d. 54 x š. 44 x v. 51 cm
Sedák: d. 27 x š. 27 cm
Hmotnost: 8,1 kg (s bází 14,3 kg)
Využitelnost: Od cca 6 měsíců do 19,5 kg
(přibližně do 4 let)
Schváleno dle: ECE R129.00

• první autosedačka schválená dle i-Size ECE R129
   ve Velké Británii
• systém i-Size vhodný od narození
• možnost instalace po nebo proti směru jízdy
   do zhruba 4 let věku dítěte
• exklusivní trojitá ochrana díky podhlavníku
   se třemi vrstvami různých materiálů
• ochraná vrstva z patentovaného pěnového
   materiálu Intelli-Fit pro maximální ochranu
   proti bočnímu nárazu
• roste s dítětem-výška opěrky hlavy a pásů se
   nastavuje jednoduchým pohybem jednou rukou
   a nevyžaduje jakékoliv provlékání pásů
• nastavitelné prvky ochrany proti bočnímu nárazu
• díky odnímatelným výplním a nastavitelné opěrce
   hlavy vždy získáte ideální pohodlí

• snadno snímatelné, čistitelné polstrování
• ventilace na zadní straně autosedačky
• jednoduché a bezpečné nakliknutí autosedačky do báze
• změna směru uchycení sedačky pomocí jednoho tlačítka
• 5 - bodové pásy s polstrováním
• centrální nastavení pásů
• látky certifikované dle Oeko-tex®

Báze i-Anchor
• nastavitelná do 7 poloh sklonu pohybem jedné ruky
• bezpečná instalace pomocí ISOFIXu 
• možnost upevnění pomocí 3 – bodového pásu vozidla
   (pouze autosedačka Gemm)
• barevné indikátory potvrzují správné upevnění báze,
   opěrné nohy a autosedačky do báze
• nastavitelná opěrná noha

group 0+/1
i-Anchor FIX ISOFIX base

polohování sklonu
jednou rukou

i během cestování

trojitá ochrana díky
patentované pěně

Intelli-Fit

roste s dítětem – snadné
nastavení podhlavníku

i pásů

zadní vzpěra
pro bezpečné cestování

proti směru jízdy

Specifikace i-Anchor FIX ISOFIX base:
Kompatibilní s autosedačkami skupiny 0+
Joie Gemm a i-Anchor
Rozměry: d. 63 x š. 31,5 x v. 25 cm
Hmotnost: 6,2 kg
Schváleno dle: ECE R44/04, ECE R129

Klíčové vlastnosti:

testován
za extrémních

teplot

testován
pro odolnost
při přepravě

testován
proti
oděru

testován
na

chemikálie

vyrobeno
s láskou
k dětem

testován
ve 100

crashtestech


