Bebê Conforto Supreme
Rosa New
Destinados para recém-nascidos à crianças com até 13kg, o Bebê Conforto Supreme
é um item indispensável para transportar a criança no automóvel com conforto e
segurança. Seu tecido é todo acolchoado, assegurando mais aconchego para o bebê,
ele ainda pode ser removido e lavado. Possui protetor de cabeça e três posições de
regulagem do cinto na altura do ombro. Sua alça de apoio facilita o transporte. Com
estrutura em plástico, ele é leve e resistente, devido sua concha ser arredondada, o
Bebê Conforto Supreme pode ser utilizado como balanço. Os pais ainda tem a opção
de utilizar a capota, que é retrátil e removível.

Ficha Técnica
Indicação
Referência
Grupo

04700.68
Grupo de massa 0+

Idade

até 1 ano (aproximadamente)

Altura (m)

até 80cm (aproximadamente)

Peso máximo (kg)

até 13kg (aproximadamente)

Especificações
Referência
Cor estampa

04700.68
Rosa

Capota

Sim

Cinto de Segurança

Sim

Características Cinto de Segurança

Fecho em plástico poliacetal, componentes interno em aço carbono
com acabamento em zinco branco

Dimensões do produto aberto - Altura - cm

57

Dimensões do produto aberto - Largura - cm

47

Dimensões do produto aberto - Profundidade - cm

67

Peso líquido do produto

2,4kg

Embalagem
Referência
Tipo de embalagem individual

04700.68
Caixa papelão 6mm

Medidas da embalagem individual - Altura - cm

65

Medidas da embalagem individual - Largura - cm

47

Medidas da embalagem individual - Profundidade - cm

34

Peso embalagem individual (produto + embalagem)
embalagem individual - m³
Conteúdo da embalagem

3,42kg
0.104
Bebê Conforto Supreme + manual

Material
Referência

04700.68

Tipo de Estrutura

Plástico Engenharia PP

Tecido liso - composição

100% Poliéster

Tecido estampado - composição

100% Poliéster

Tecido removível e lavável

Sim

Informações Gerais
Referência
Código de Barras EAN13
Certificação

04700.68
789843149966-0
Certificado pela SGS, organismo acreditado pelo Inmetro; Produto
desenvolvido e fabricado conforme a norma NBR 14400;

