Bebê Conforto Ello
Verde
Para garantir maior facilidade na rotina de colocar e retirar o bebê conforto do
carro, a Tutti Baby desenvolveu o Bebê Conforto Ello que pode ser instalado no
carro com ou sem base. Indicado para crianças de 0 a 13 kg possui protetor para
recém-nascidos e um menor ângulo de inclinação, trazendo mais conforto para o
bebê. Sua alça anatômica, mais curvada, proporciona uma maior área de contato
com o banco, garantindo maior segurança.
Mais divertido, o Bebê Conforto Ello possui capota dupla face, retrátil e removível e
estampas coloridas em formato geométrico, o famoso Chevron, estampa
tendência. Além do porta-objetos e texturas que simulam fibra de carbono.
O Bebê Conforto Ello, segue a norma NBR 14400.
*Base vendida separadamente.

Ficha Técnica
Indicação
Referência
Grupo
Idade
Altura (m)
Peso máximo (kg)

06500.06
Grupo de Massa 0+
Até aproximadamente 1 ano
Aproximadamente 0,80m
Até 13kg

Especificações
Referência

06500.06

Cor predominante

Preta

Cor estampa

Verde

Capota
Cinto de Segurança
Compatível com cinto de segurança do carro
Características Cinto de Segurança
Alça para transporte
Dimensões do produto aberto - Altura - cm

Capota dupla face removível e lavável
Cinto de segurança de 3 pontos com três regulagens de altura
3 pontos
Fecho em plástico Poliamida. Medidas das Tiras do ajuste rápido:
25mm. Medidas das Tiras abdominais e peitorais: 25mm
Sim
57

Dimensões do produto aberto - Largura - cm

42.5

Dimensões do produto aberto - Profundidade - cm

66.5

Peso líquido do produto
Manual

2,88kg
Sim - Português. Inglês e Espanhol

Embalagem
Referência
Tipo de embalagem individual
Medidas da embalagem individual - Altura - cm
Medidas da embalagem individual - Largura - cm

06500.06
Caixa Papelão 6mm
69.5
47

Medidas da embalagem individual - Profundidade - cm
Peso embalagem individual (produto + embalagem)
embalagem individual - m³
Conteúdo da embalagem

35
3,98kg
0.11433
Bebê Conforto + manual + saco plástico

Material
Referência
Tipo de Estrutura
Plástico

06500.06
Plástico de engenharia
Plástico de engenharia PP (polipropileno)

Tecido liso - composição

100% poliéster

Tecido estampado - composição

100% poliéster

Tecido removível e lavável

Sim

Informações Gerais
Referência
Código de Barras EAN13
Garantia
Certificação

06500.06
789843150057-1
1 ano
Desenvolvido e fabricado conforme a norma NBR 14400.

