
KEUZE UIT DESSINS ACCESSOIRES
(APART VERKRĲGBAAR)

Vandaag zit vol mogelijkheden
Met de BRITAX SMILE 2 kan elke dag een beetje extra brengen. Van het extra grote boodschappennet, die een 
berg winkeltassen aankan. Tot de reflecterende 3M SCOTCHLITE™-veiligheidsstrepen, waardoor je zelfs bij 
weinig licht veilig kan reizen. En de uitklapbare, beschermende kap en het scherm, waardoor slecht weer geen 
belemmering vormt voor een fijne reis. Zo ben je vrij om onbeperkt van het gezinsleven te genieten.

6 maanden – 17 kg (3 jaren)
vanaf de geboorte met reiswieg, zachte reiswieg of baby-autostoeltje (apart verkrijgbaar)

Travel system

Muggennet

Voetenzak (zie het 
overzicht van accessoires)

Luiertas

Harde reiswieg

Organiser voor 
kinderwagen

Regenhoes voor 
de kinderwagen

Zachte reiswieg

NIEUW

www.britax.com

Cosmos Black

Lagoon Green

Flame Red

Mineral Purple

Steel Grey

Rose Pink

Wood Brown Ocean Blue



6 maanden – 17 kg (3 jaren)
vanaf de geboorte met reiswieg, zachte reiswieg of baby-autostoeltje (apart verkrijgbaar)

KENMERKEN

1 Veel opbergruimte – extra groot boodschappennet om alles te 
dragen wat je nodig hebt voor elke gezinsreis

2 Beschermend ontwerp – grote, uitklapbare kap met zonneklep en 
scherm voor elk weertype

3 Volledige flexibiliteit – voorwaarts of achterwaarts gericht zitje met in 
meerdere standen verstelbare rugleuning en voetensteun

4 Klaar voor Travel System – geïntegreerde CLICK & GO®-
bevestigingspunten voor gebruik met reiswieg en baby-autostoeltje

5 Oog voor veiligheid – Reflecterende 3M SCOTCHLITE™-
veiligheidsstrepen voor zichtbaarheid bij weinig licht 

6 Soepele rit – centrale vering en luchtbanden

Inklappen
Automatische inklapvergrendeling
Lichtgewicht aluminium frame

Zitje
Volledig omkeerbaar zitje
In meerdere standen verstelbare rugleuning en voetsteun
Windscherm voor bescherming tegen het weer

Wielen
Vergrendelbare zwenkwielen voor Ø 19 cm
Luchtbanden aan de achterkant Ø 28 cm
Snel afneembare wielen

Duwstang
In hoogte verstelbare duwstang, zacht gevoerd
Hoogte van duwstang: 83 – 113 cm

Kap
Verstelbare kap
Grote kap met zonneklep en kijkvenster
Beschermende kap met uv-beschermingsfactor 50+

TRAVEl SySTEM

Met baby-autostoeltjeMet zachte reiswiegMet reiswieg

Met geïntegreerd CLICK & GO®-systeem, compatibel met alle 
Britax Römer-baby-autostoeltjes
Reiswieg apart verkrijgbaar als accessoires

WAAROM KOpEN?

Voor gezinnen die van elke dag willen genieten – ongeacht welk 
weer het is

pRODUCTKENMERKEN
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Gewicht
Gewicht totale wandelwagen 13 kg
Gewicht chassis en wielen 8.9 kg

Afmetingen van de wandelwagen
Wandelwagen ingeklapt (met zitje en wielen)
H 38 cm x B 57 cm x D 89 cm
Frame ingeklapt (met wielen) H 34 cm x B 57 cm x D 85 cm

Wandelwagen uitgeklapt
H 105 cm x B 57 cm x D 100 cm

Afmetingen zitje
Lengte rugleuning 42 cm
Lengte voetensteun 25 cm
Zitgedeelte D 23 cm x B 30 cm

Gewichtscapaciteit
Max. gewichtscapaciteit 24 kg
Max. gewicht kind 17 kg
Max. gewicht in boodschappennet 7 kg
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