
Elektrická koloběžka City Boss Duo 12 

Kód: C1038

Výrobce: City Boss

EAN: C1038

Balení základní: 1

Balení karton: 1

Balení paleta: -

Šířka výrobku: 43

Výška výrobku: 110

Délka výrobku: 110

Hmotnost výrobku: 16.6

Šířka BOX: 22

Výška BOX: 43

Délka BOX: 111

Hmotnost BOX: 19.7

Barva: -

skládací, obě plná kola s odpružením, 1x
kotoučová brzda, 350 W,  25-30 km/h, 12,5
Ah, dojezd 40 km, nosnost 120 kg 

Elektrická koloběžka City Boss DUO 12 vás úsporně

dopraví do práce, do školy, po městě či na výlet. 

Obě 8,5" plná kola

 vás vždy dovezou do cíle bez rizika defektu. Zadní i

přední kolo je navíc 

vybavené unikátním patentovaným odpružením

. S důmyslným skládacím mechanizmem jí 

složíte či rozložíte do 2 vteřin

 a při délce složeného rámu 110 cm a hmotnosti 16,6 kg

jí snadno převezete autem, vlakem, MHD nebo



uskladníte doma či v garáži.

   Tlačítkem na displeji můžete přepínat mezi 

2 režimy pro omezení max. rychlosti

: pomalým 15 km/h - bezpečná rychlost při jízdě v hustém

provozu či za zhoršených povětrnostních podmínek;

rychlým 25-30 km/h - příjemná cestovní rychlost.

   Koloběžka je voděodolná a prachuvzdorná dle

standardu IP65 a 

lze s ní tak jezdit i za deště

.

   Po připojení telefonu přes 

mobilní aplikaci

 lze sledovat ujetou trasu i na mapě.

   Baterii Li-Ion 12,5 Ah dobijete přenosnou nabíječkou ze

zásuvky 220 V na plnou kapacitu za přibližně 8 hodin. S

koloběžkou 

na jedno nabití ujedete až 40 km

 - při kratších cestách jí tak nemusíte pokaždé dobíjet.

Celková vzdálenost může být kratší i delší; vždy závisí na

hmotnosti jezdce, členitosti terénu, stylu jízdy, venkovní

teplotě apod. Nouzově lze na koloběžce dojet

odstrkováním i s vypnutým motorem.



  Na 

voděodolném displeji

 můžete sledovat aktuální stav baterie a rychlost jízdy.

      

S výkonným předním světlem 

 lze jezdit bezpečně i za tmy. Zadní světlo slouží i jako

brzdové

.

 Koloběžku spolehlivě zastavíte duální brzdou. Během

brzdění zadní kotoučovou brzdou se automaticky aktivuje

i přední elektronická brzda, což zvyšuje účinnost brzdění

a šetří se brzdové destičky.

  Rám koloběžky ze slitiny hliníku a magnesia snese

zatížení až 120 kg. Z důvodu bezpečnosti je doporučený

věk pro používání koloběžky od 16 let. 

  Elektrická koloběžka City Boss naplňuje novou vizi

ekologického světa. Vybavená špičkovou technologií

promění každou jízdu městem v nevšední zážitek!

  

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

 Výkon motoru: 350 W



 Kapacita baterie: 12,5 Ah / 36 V

 Max. rychlost: 25-30 km/h

 Dojezd na 1 nabití: až 40 km

 Rychlost nabíjení: 8 h

 Max. nosnost: 120 kg

 Hmotnost: 16,6 kg

 Velikost pneu: 8,5"

 Druh pneu: 2x bezdušové bez rizika defektu

 Odpružení: přední i zadní

 Brzda: duální - zadní kotoučová spolu s přední

elektronickou

  

OSTATNÍ PARAMETRY:

 Multifunkční voděodolný displej

 Přední/zadní LED světlo napájené centrální baterií

 Výkon předního světla: 120 lm / 1,5 W

 Bluetooth mobilní aplikace Mimida

 2 rychlostní režimy: cca 15 / 25-30 km/h

 Doporučený věk: 16+

 Výška jezdce: 155 - 195 cm



 Výška řídítek: 112 cm

 Šířka řídítek:  43 cm

 Šířka nášlapu: 15 cm

 Délka nášlapu: 53 cm

 Výška nášlapu - horní: 16 cm

 Výška nášlapu - světlá: 9 cm

 Rozměry rozložené koloběžky (v/š/d): 116/43/110  cm

 Rozměry složené koloběžky (v/š/d): 45/43/110 cm

 Rychlý skládací mechanizmus

 Stojánek

 Blatníky

 Materiál rámu: slitina hliníku a magnesia 

 Typ baterie: Li-Ion

 Provozní napětí: 36 V

 Typ motoru: bezkartáčový stejnosměrný

 Max. kroutící moment: 14 N.m

 Max. stoupání: 8,5° (15%)

 Nabíječka součástí balení

 


