Maxi-Cosi Pebble + FamilyFix

goed

kinderzitjestest 2010

Beoordeling

Goed presterend zitje met Isofixbasis. Het zitje is eenvoudig en stabiel op de Isofixbasis, die in de auto
achterblijven kan, te monteren. Handig: de hoek van de schaal is eenvoudig te verstellen. 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. Het testoordeel heeft betrekking op
gebruik van de Isofixbasis. Het zitje zelf heeft een goedkeuring voor gebruik in bepaalde vliegtuigen.

Beschrijving

ECE-groep: 0+ met Isofixbasis
Voor baby’s tot 13 kg (ongeveer tot 1½ jaar)
Babyschaal met 3-puntsgordel en centrale gordel-spaninrichting
Gewicht zitje/basis: 4,0 / 6,8 kg

Montage in de auto

tegen de rijrichting in op Isofixbasis (alleen voor vrijgegeven auto’s) of zonder basis met 3-punts autogordel
Zit- en ligpositie
Let op: Niet gebruiken op passagiersstoel met frontairbag

Richtprijs

€ 395,-

Veiligheid

Gebruik

+

Pluspunten
• Heel lage belastingswaarden in de frontale botsing
• Lage belastingswaarden in de zijdelingse botsing
• Gordelloop is goed
• Het zitje staat stabiel in de auto
• Heel grote schaal

Minpunten

++ • Bedieningsfouten zijn eigenlijk niet mogelijk
• Monteren van het zitje en vastgespen van het kind is eenvoudig
• Gebruiksaanwijzing en waarschuwingslabels zijn eenvoudig te
begrijpen
• Licht zitje

Comfort

+ • Zeer goede ondersteuning van de benen
• Goede polstering van het zitje
• Het kind heeft goed zicht naar buiten

Reiniging en
Afwerking

+ • De bekleding is heel eenvoudig te verwijderen en kan in de

++ = zeer goed

wasmachine worden gereinigd
• 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

