HOBBY DE LUXE - 460 UFe

Teknik Bilgiler
Aks Sayısı
Lastik Boyutu
Toplam Uzunluk
Gövde Uzunluğu
Toplam Genişlik / İç Genişlik
Toplam Yükseklik / İç Tavan Yüksekliği
Maksimum Teknik Olarak İzin Verilen Yüklü Kütle
Hareket Halindeki Kütle
Taşıma Kapasitesi
Gövde Duvar Kalınlığı (Zemin / Çatı / Duvar)
Yatak Sayısı (Yetişkinler /Çocuklar)
Yatak Ölçüsü, Çift Kişilik Yatak (Uzunluk x Genişlik)
Yatak Ölçüsü, Oturma Alanı Yatak Dönüşümü (Uzunluk x Genişlik)
230 V Prizlerin Sayısı (Tek / Çift)

1
195 / 70 R 14 XL
6.633 mm
5.452 mm
2.300 / 2.172 mm
2.628 / 1.950 mm
1.350 kg
1.193 kg
157 kg
37 / 31 / 31 mm
4
1.950 x 1.375 / 1.085 mm
2.038 x 1.350 mm
4/1

Standart Ekipmanlar
TASARIM
Pencere

Banyo hariç tüm pencereler için güneşlik ve sineklik , Çift camlı, renkli, ses ve ısı yalıtımına karşı korunaklı, ayarlanabilir pencereler ,
Sineklik ve güneşlik kombinli bombeli ön cam ,

Jantlar

Hobby logolu tasarım jant kapakları ,

Mobilya Dekorasyon

Olmo Pavarotti / Weiss ,

Döş eme Kombinasyonları
Lago ,

ARAÇ

Ş asi / Güvenlik

3. fren lambası , Knott stabilizatör , Knott Ans otomatik fren boşluklarını alan fren sistemi , Çeki oku kaplaması , Yüksek güvenlikli kapı
kilidi , Sis lambası , Amortisörler , Lastik onarım kiti (12V pompa ve tamir sıvısı içerir.) , Güçlendirilmiş destek ayakları , Kilo ölçerli
yaylı ön destek tekeri ,

Yapı

Dometic sineklik&güneşlik ile birlikte oturma alanında 700x500 mm heki , Dometic sineklik&güneşlik ile birlikte uyku alanında
400x400 mm heki , Girişte tutamak , Portatif giriş basamağı , Ekstra geniş tek parça giriş kapısı, üçlü kilit, çöp kovası, kapı
çerçevesindeki eşya bölmeleri,pencere, sineklik&güneşlik ile , Gaz tüp bölmesi, 2 x 11 tüplere uygun , Entegre tente yeri , Led tente
ışığı , Lastik üstü koruma kılıf yuvası (Rüzgar önlüğü dahil değildir.) , Isı yalıtımlı tekerlek kemerleri , Su tahliye eden yağmur rayı ,
Thetford maksi boy 1000 x 300 mm kilitlenebilir servis kapağı ,

YAŞAM ALANI
Yaş am Alanı

Bol miktarda saklama alanı ve yumuşak kapama dolaplar , Led iç aydınlatmalı gardırop , Oturma grubu altındaki baza , Metal
katlanabilir masa ayağı ,

Mutfak

Çekmece içi çatal-kaşık bölmesi , Elektrik ateşlemeli 3 brülörlü ocak, iki parçalı cam kapaklı paslanmaz çelik ocak-lavabo
kombinasyonu , Entegre prizler ve mutfak aydınlatması , Kilitli sistem otomatik yumuşak kapanan geniş çekmeceler , Dometic 150 litre
Super-Slim-Tower buzdolabı, 15 litre dondurucu bölmesi dahil ,

Uyku

Amortisörlü Baza , Özel yaylı yatak , Çift kişilik yatak ,

Banyo

Thetford seramik sabit tuvalet , Entegre duş teknesi ve harici lavabo ile kompakt tuvalet , Buzlu cam görünümlü ayarlanabilir pencere
,

TEKNOLOJİ

Su / Gaz / Elektrik

Duman dedektörü , Hobby Connect Bluetooth özellikli kontrol paneli , 23.5 litre tekerlekli atık su deposu , Yaşam alanında koaksiyel
kablolu anten soketi , Elektronik kontrollü 12 V / 350 VA güç kaynağı , Sigorta bölümü , 25 litre temiz su deposu , Aşırı basınç korumalı
gaz regülatörü (DIN EN 12 864) ve hortum hattı , Mutfakta gaz dağıtıcısı , Çocuklar için ışık düğmesi , 13 pinli araba konektörü , Dalgıç
pompa ,

Aydınlatma

Yatak başucu okuma lambaları , Oturma grubunda aydınlatmalı köşe rafları , Oturma grubunda üç aşamalı kısılabilir dokunmatik
okuma lambaları ,

Isıtma / Klima

TRUMA S-3004 gazlı ortam ısıtıcı, 12V üflemeli sıcak hava dolaşım sistemi dahil , Truma Therme sıcak su temini için (220V ile çalışır.) ,
Oturma alanı, saklama dolapları ve yataklar için havalandırma boşlukları ,

Eklenen Ekipmanlar
Toplamlar

Toplam Kg.

1,093.00 Kg.

Toplam

22,950.00 €

Eklenen Ekipman Toplamı

0.00 €

Genel Toplam

22,950.00 €

