DE LUXE 495 WFB, 02.10.2020

DE LUXE

495 WFB

ΔΙΑΤΑΞΗ

Συνολικό μήκος

7,124 mm

Συνολικό πλάτος

2,300 χιλ

Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα

Συνολικό ποσό:

Σημείωση: Τα οχήματα που εμφανίζονται είναι παραδείγματα μοντέλων. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν.
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1,500 κιλά

23.300 €

DE LUXE 495 WFB, 02.10.2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μοντέλα

Πάχος δομής (δάπεδο / στέγη / τοίχος)

495 WFB

αριθμός αξόνων

1

μέγεθος τροχού

185 R 14 Γ

Περιφέρεια τέντας

7,124 mm

Παιδιά)

Μήκος σώματος

5,935 mm

Ξαπλωμένος χώρος, κρεβάτι γαλλικού τύπου

2,300 / 2,172 mm

Συνολικό ύψος / εσωτερικό όρθιο ύψος

2,634 / 1,950 mm

Τεχνικά αποδεκτή συνολική μάζα

1,500 κιλά

Μάζα σε λειτουργία

1,28 kg

Φορτίο επί πληρωμή

Τεχνικά δυνατό φορτίο
Ωφέλιμο φορτίο σύμφωνα με το μέγιστο

9,710 χιλ

Αριθμός θέσεων ύπνου (ενήλικες /

συνολικό μήκος

Συνολικό πλάτος / εσωτερικό πλάτος

37/31/31 mm

4

1,985 x 1,330 / 1,095 mm

(Μήκος x πλάτος)
Ξαπλωμένος χώρος, μετατροπή κρεβατιού, καθιστικό

2,038 x 1,350 / 1,300 mm

(Μήκος x πλάτος)

218 κιλά

1,750 κιλά
493 κιλά

Φόρτιση

Τεχνικά δυνατό φορτίο

1,400 κιλά

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Smart Home: HOBBY CONNECT, έλεγχος για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω

Σαλόνι: ντουλάπα με εσωτερικό φωτισμό,

Πίνακας ελέγχου TFT και Bluetooth μέσω εφαρμογής | Σασί /

Ντουλάπια τοίχου με άφθονο αποθηκευτικό χώρο και μαλακά πτερύγια,

Ασφάλεια: Σύστημα συμπλέκτη KNOTT anti-snake, σύστημα υπερπήδησης

Χώρος αποθήκευσης κάτω από το καθιστικό | Διακόσμηση επίπλων: Olmo Pavarotti / Uni

KNOTT ANS με αυτόματη ρύθμιση φρένων, εμπρός τροχός,

Μπεζ ματ | Συνδυασμοί ταπετσαριών: Patch | Κουζίνα: Super Slim

Κάλυμμα ράβδου, σύστημα κλειδώματος με ένα πλήκτρο, 3ο φως φρένων

Πύργος ψυγείο DOMETIC, 150 λίτρα, συμπεριλαμβανομένων αφαιρούμενων

ενσωματωμένο οπίσθιο φως ομίχλης, αμορτισέρ τροχών,

Χώρος κατάψυξης 15 λίτρων, συνδυασμός νεροχύτη-κουζίνας από ανοξείδωτο ατσάλι με

Σετ επισκευής ελαστικών, βαρέα στηρίγματα, ενεργοποιημένη οθόνη φορτίου υποστήριξης

Σόμπα 3 καυστήρων, ηλεκτρική ανάφλεξη και δύο μέρη

Εμπρός τροχός, έγκριση για Tempo 100 | Ζάντες: ασημί ζάντες

Γυάλινο κάλυμμα, άνετα συρτάρια με πλήρη επέκταση, μαλακό

με καλύμματα πλήμνης | Παράθυρα: παράθυρα κουρτίνας, μπορούν να ανοίξουν,

Κλείστε και κλείστε το κλείδωμα με κλειδαριά, τυφλό παράθυρο κουζίνας

διπλό τζάμι και χρωματιστό, πανοραμικό παράθυρο με

ενσωματωμένες πρίζες και φως κουζίνας, ένθετο μαχαιροπήρουνα,

πλήρως ενσωματωμένη οθόνη συσκότισης και εντόμων,

Πετσέτα | Κοιμάται: Γαλλικό κρεβάτι,

Συνδυασμένες κασέτες με συσκότιση και οθόνη εντόμων, για

Στρώματα με ελατήρια για μονά κρεβάτια, κρεβάτια γαλλικού τύπου και

όλα τα παράθυρα (εκτός του μπάνιου) | Κατασκευή: καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ,

Κρεβάτι Queen, κρεβάτι για σασί με αμορτισέρ πίεσης αερίου

Midi-Heki 700 x 500 mm, με συσκότιση και

για κρεβάτια γαλλικού τύπου και κρεβάτια queen size | Μπάνιο: πίσω τουαλέτα

Πτυχωτή οθόνη εντόμων στο σαλόνι, καπάκι οροφής DOMETIC

με ξεχωριστή καμπίνα ντους, η έκδοση εξαρτάται από το μοντέλο,

SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, με συσκότιση και

Περιστρεφόμενη τουαλέτα THETFORD, κουρτίνα σε παγωμένο γυαλί,

Πτυχωτή οθόνη εντόμων στο χώρο ύπνου, καπάκι οροφής DOMETIC SEITZ,

εκθετή | Φωτισμός LED: φώτα gooseneck στο

Mini-Heki 400 x 400 mm, με συσκότιση και

Καθιστικό, φώτα gooseneck στο χώρο ύπνου | Θερμαντήρας /
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Πτυχωτή οθόνη εντόμων στο τουαλέτα, μονοκόμματη πόρτα εισόδου,

Κλιματισμός: TRUMA Combi 4 θέρμανση με 10 λίτρα

πολύ ευρύ με τριπλή κλειδαριά, παράθυρο, κάδο απορριμμάτων,

Προετοιμασία ζεστού νερού και προστασία από παγετό,

Χώροι αποθήκευσης και πτυχωτή οθόνη εντόμων στο πλαίσιο της πόρτας, εκτέλεση

Χειμερινός αερισμός για καθιστικό, ντουλάπια αποθήκευσης και κρεβάτια |

Εξαρτάται από το μοντέλο, λαβή εισόδου, βήμα εισόδου, ενσωματωμένη

Νερό / αέριο / ηλεκτρικά: δεξαμενή λυμάτων, 23,5 λίτρα, κυλιόμενη,

Λωρίδα τέντας, λωρίδα τέντας βροχής με αποστράγγιση νερού, τόξο / πρύμνη,

Δεξαμενή γλυκού νερού, 25 λίτρα, υποβρύχια αντλία, ρυθμιστής αερίου με

Θόλοι τροχών, θερμικά μονωμένοι, κάλυμμα αψίδας τροχού με λαστιχένιο χείλος για

Προστασία υπερπίεσης (DIN EN 12 864) και γραμμή σωλήνα,

Ποδιά ανέμου, φως τέντας LED, ερμάριο μπουκαλιών αερίου, κατάλληλο για

Διανομέας αερίου στη μονάδα κουζίνας, διακόπτης φωτός για παιδιά, ηλεκτρονικός

Φιάλες 2 x 11 kg, MAXI, THETFORD με καπάκι αποθήκευσης

ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό 12 V / 350 VA, διακόπτης κυκλώματος FI,

Κεντρικό κλείδωμα, 1000 x 300 mm, κλειδωμένο |

Υποδοχή κεραίας με ομοαξονικό καλώδιο στο σαλόνι,

Χώρος διαβίωσης: μεταλλικό ανυψωτικό τραπέζι |

Υποδοχή επιβατικού αυτοκινήτου JAEGER, 13 ακίδων, ανιχνευτής καπνού |

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Συνδυασμοί ταπετσαριών
Σάρι
Μπάλωμα με διακοσμητικό σετ τριαντάφυλλο / κίτρινο

1,3 κιλά

Sari με σετ τριαντάφυλλο / κίτρινο

1,3 κιλά

κατασκευή
Τέντα οροφής THULE OMNISTOR 6300, πλάτος 350 cm, βάθος επέκτασης 250 cm

29 κιλά

Πίσω φώτα με δυναμικά φώτα που αναβοσβήνουν

1 κιλό

Μεταφορέας ποδηλάτων THULE, για ράβδο έλξης, 2 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 60 kg

10 κιλά

Φορέας ποδηλάτων THULE, για το πίσω μέρος, 2 ποδήλατα, ωφέλιμο φορτίο 40 kg

7,5 κιλά

κουζίνα
Φούρνος μικροκυμάτων, 20 λίτρα και απορροφητήρας DOMETIC

18 κιλά

THETFORD φούρνος με ηλεκτρική ανάφλεξη, γκριλ και εσωτερικό φωτισμό, 36 λίτρα

15 κιλά

DOMETIC απορροφητήρας που περιλαμβάνει έλεγχο ταχύτητας 10 ταχυτήτων Hobby

3 κιλά

Νερό / αέριο / ηλεκτρικό ρεύμα
Συναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα

0,5 κιλά

Ο ρυθμιστής πίεσης αερίου TRUMA DuoControl περιλαμβάνει αυτόματο διακόπτη, αισθητήρα σύγκρουσης και φίλτρο αερίου

2,2 κιλά

Δεξαμενή γλυκού νερού, 47 λίτρα

28 κιλά

Τέντα εξωτερική πρίζα, με έξοδο 230 V, σύνδεση SAT / TV

0,4 κιλά

Προσαρμογέας 7- / 13 ακίδων για καλώδιο σύνδεσης αυτοκινήτου

0,3 κιλά

Σύνδεση νερού πόλης

0,5 κιλά

Εξωτερική πρίζα αερίου

1,5 κιλά

Αντλία νερού με πρόσθετο διακόπτη

0,4 κιλά

Πακέτο αυτονομίας που περιλαμβάνει ελεγκτή φόρτισης με ενισχυτή, μπαταρία, αισθητήρα μπαταρίας και κουτί μπαταρίας

29 κιλά

Προετοιμασία για πακέτο αυτάρκειας που περιλαμβάνει ελεγκτή φόρτισης με ενισχυτή, αισθητήρα μπαταρίας και κουτί μπαταρίας

2,8 κιλά

Υποδοχή διπλής φόρτισης USB
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Πλαίσιο / ασφάλεια
Αντικλεπτική συσκευή για ρυμούλκηση KNOTT "KS 25"

0,3 κιλά

Εφεδρικός τροχός με βάση στήριξης, αντί για κιτ επισκευής ελαστικών, εγκατάσταση στο δάπεδο

26 κιλά

Σύστημα σταθεροποίησης KNOTT ETS Plus

5,7 κιλά

ζάντες
Ζάντες ελαφρού κράματος ασημί, τύπου 560
Ελαφροί ζάντες αλουμινίου, γυαλισμένες μαύρες, έως τύπου 560

Σαλόνι
Πίνακας ανύψωσης μίας στήλης

8 κιλά

Χαλί στο σαλόνι, αφαιρούμενο

10 κιλά

Υπνος
Κρύο αφρώδες στρώμα, με 7 ζώνες και πλαίσιο βάσης για κρεβάτι γαλλικού τύπου και κρεβάτι queen size

2,9 κιλά

Κάλυμμα κρεβατιού

1,5 κιλά

Κακό
Τυφλό συσκότισης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας εντόμων για τουαλέτα

1,5 κιλά

Φωτισμός LED
Φωτισμός περιβάλλοντος, έκδοση ανάλογα με το μοντέλο

0,3 κιλά

Εξυπνο σπίτι
HOBBY CONNECT +, τηλεχειριστήριο για ενσωματωμένη τεχνολογία μέσω κινητού ραδιοφώνου μέσω εφαρμογής

0,6 κιλά

Θέρμανση / κλιματισμός
Θέρμανση TRUMA Combi 6 E, αντί για Combi 4

1,1 κιλά

Θέρμανση δαπέδου έως τύπου 540

4 κιλά

Κλιματιστικό οροφής DOMETIC FreshJet με CI-BUS, με λειτουργία θέρμανσης, χωρίς φωτισμό, 2,2 KW

32 κιλά

Προετοιμασία κλιματισμού οροφής

1,5 κιλά

ΠΟΛΥΜΕΣΑ
Αρθρωτό βραχίονα τηλεόρασης συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων συνδέσεων, χωρίς καλώδιο βίντεο (cinch)

2 κιλά

Τηλεόραση-Antennenmast TELECO

0,9 κιλά
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