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iZi Combi X4 Isofix
Fordi alle barn fortjener det beste!

0 - 18 kg

iZi Combi X4 er nyeste resultat av samarbeidet mellom HTS og Medema. Bilsete, inkludert sidestøtter, abduksjonskloss 
og vest har bestått Krasjtest ihht.ECE-44/04. Produktet er godkjent mot kjøreretning fra 0-18 kg, og godkjent, montert 
i kjøreretning fra 9-18 kg, Her er sikkerheten tatt på alvor og alt utstyr i tillegg til sete, har gjennomgått betydelige tester! 

Nyhet

GMFCS
Level III - V

max. 18 kg

35° /-45°

25  cm

27 cm

Standard på iZi Combi X4 isofix:

• Stillbar polstret hodestøtte
• Stillbare sidestøtter polstret
• Avtagbar abduksjonskloss
• Fikseringsvest
• Magnetfester på skulderbelter
• Hurtigregulering av hode støtte og 

skulderbelter i ett håndgrep
• Frontbøyle polstret for beskyttelse av 

benparti
• Støtteben for optimal sikkerhet og 

stabilitet
• Isofix fester til bruk mot kjøretning
• Omfattende tester gjennomført på stol, 

inkludert integrert tilbehør!



iZi Combi X4 Isofix
Fordi alle barn fortjener det beste!

Magneter integrert i barnesetet skulderbelter, holder 
stroppene for enkel innsetting i barnesetet.

Ved en sidekollisjon vil SIP + gi ekstra beskyttelse.Den 
er laget av energiabsorberende materiale, noe som 
reduserer kreftene mot hodet og halsen av barnet med 
opptil 20%.

iZi Combi X4 Isofix gir barnet optimale sitte- eller hvileposisjon på opptil 45 ° under kjøring. – En fin løsning for lange 
bilturer, og en vesentlig forbedring fra forrige modell.

Når det brukes mot kjøreretningen, må bilbarnestolen sikres ved hjelp av Isofix. En frontbøyle tjener til å sikre bar-
nesete i bilen og skaper mer plass til barnets ben, samt stabiliserer sete.  Ved hjelp av regulerbart håndtak kan dette 
justeres i begge retninger. Etter at beltet er trukket stramt til, skyves frontbøylen fremover med det regulerbare 
håndtak til den sitter fast mot ryggstøtten på bilens eget sete. Den høydejusterbare støttefoten er plassert i front og 
sikrer stabilitet.
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iZi Combi X4 Isofix

Setebredde front 32 cm

Setebredde bak 27 cm

Setedybde 25 cm

Høyde hodestøtte 48 - 60 cm

Setevinkel
I kjøreretning 30° / 37,5° / 45°

Mot kjøreretning 25° / 32,5° / 40°

Totalbredde 46 cm

Totalhøyde 68 cm

Gruppe 0 - 18 kg

Vekt 16 kg
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