HTS BeSafe iZi Combi X2

net voldoende

kinderzitjestest 2009

Beoordeling

Het kindergordelsysteem heeft als voordeel dat het in kleine stappen aan de grootte van het kind aangepast
kan worden zonder dat de gordels ge(de)monteerd hoeven te worden. De vele inbouwmogelijkheden hebben
geleid tot compromissen die een negatieve invloed hebben op het gebruiksgemak en de belastingswaarden
bij een ongeluk. Tegen de rijrichting in geplaatst heeft het grote zitje veel ruimte nodig, waardoor montage in
kleinere auto’s problematisch is. Montage is lastiger door gebruik extra gordels. Voor het spannen van de
kindergordels is veel kracht nodig.

Beschrijving

ECE-groep: 0+ / I
Voor kinderen vanaf de geboorte tot 18 kg (tot ongeveer 4 jaar)
Babyschaal met 5-puntsgordel en centrale gordel-spaninrichting
Gewicht zitje: 12,7 kg

Montage in de auto

tot 18 kg tegen de rijrichting in met 3-punts autogordel, of vanaf 9 kg in rijrichting met 3-punts autogordel
Let op: Niet gebruiken op passagiersstoel met frontairbag
Zit- en ligpositie

Richtprijs

€ 450,-

Pluspunten
• Lage belastingswaarden in de zijdelingse botsing
• Gordelloop is goed
• Het zitje staat stabiel in de auto
• Goede ondersteuning van het kinderhoofd

Minpunten
• Gemiddelde belastingswaarden in de frontale botsing

• Gebruiksaanwijzing en waarschuwingslabels zijn eenvoudig te
begrijpen

•
•
•
•

Veiligheid

O

Gebruik

Ø

Comfort

+ • Goede polstering van het zitje

Grote kans op bedieningsfouten.
Vastgespen van het kind is bewerkelijk.
Montage van het zitje is erg bewerkelijk.
Zwaar zitje

• Ondersteuning van de benen is oncomfortabel

• Het kind heeft goed zicht naar buiten
Reiniging en
Afwerking

+ • De bekleding is eenvoudig te verwijderen

++ = zeer goed

• Reinigen van de bekleding is bewerkelijk

• Zeer goede afwerking

+ = goed

O = redelijk

Ø = net voldoende

- = slecht

De totaalbeoordeling wordt bepaald door en kan niet hoger zijn dan de afzonderlijke beoordelingen voor Veiligheid en Gebruik

ANWB Autoadvieslijn, telefoon 088 269 5000
www.anwb.nl/auto

