KIDDY Phoenixfix Pro 2

kinderzitjestest 2013

Beoordeling

Heel veilig en licht zitje met vanglichaam voor kinderen tot ongeveer 4 jaar oud. Niet ieder kind accepteert
de aanwezigheid van een vanglichaam, dit voor de koop dan ook uitproberen. Het zitje kan aanvullend aan
de Isofix ankerpunten bevestigd worden in de daarvoor vrijgegeven auto’s. Het eindoordeel betreft aanvullende montage met Isofix, bevestigd met alleen de autogordel scoort het zitje op veiligheid iets minder.

Beschrijving

ECE-groep: I Isofix , voor kinderen van 9-18 kg (ongeveer vanaf 1 jaar tot 4 jaar)
Zitschaal met vanglichaam
Zit- en ligpositie (ligstand alleen bij gebruik van Isofix), gewicht zitje: 6,5 kg

Montage in de auto

in rijrichting met 3-punts autogordel, eventueel verbonden met Isofix bevestigingspunten

Pluspunten
• Heel lage belastingswaarden in de frontale en
zijdelingse botsing
• Gordelloop is goed
• Het zitje staat stabiel in de auto
• Bedieningsfouten zijn eigenlijk niet mogelijk
• Vastgespen van het kind is eenvoudig
• Zitje is heel eenvoudig en snel te monteren
• Handleiding en waarschuwingen zijn heel duidelijk
• Licht zitje
• Goede ondersteuning van de benen
• Goede polstering van het zitje
• Het kind heeft goed zicht naar buiten
• Gunstige zithouding
• Benodigde ruimte zitje is acceptabel
• Ruim zitje
• De bekleding is heel eenvoudig te verwijderen en
kan in de wasmachine worden gereinigd
• Goede afwerking
• Heel lage concentratie schadelijke stoffen
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Het eindoordeel wordt bepaald door en kan niet hoger zijn
dan de afzonderlijke beoordelingen voor 'Veiligheid' en
'Gebruik & Ergonomie'. Alleen score 'Schadelijke stoffen'
kan eindoordeel nog negatief beïnvloeden

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

