RAV4 Ekstraudstyr

RAV4

SUV
REDEFINERET

RAV4 definerede for over tyve
år siden en helt ny biltype – den
kompakte SUV. Nu redefinerer RAV4
sig selv og sætter samtidig en ny
standard for klassen.
Med Toyota Ekstraudstyr kan
du gøre en unik bil endnu mere
personlig. Du kan fremhæve
designet, styrke brugsværdien og
opgradere teknologien. Toyota
Ekstraudstyr følger naturligvis de
samme høje kvalitetsstandarder
som din RAV4.
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STYLING
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TRANSPORT
BESKYTTELSE
SIKKERHED

INTRODUKTION

Forestil dig, at du vil gøre din RAV4 endnu mere personlig.
Se hvordan frontbeskytter, 17” alufælge i poleret anthracit
giver bilen en barskere fremtoning. Trinbrædder bidrager til
brugsværdien, og tågeforlygter øger sikkerheden. Toyota
Ekstraudstyr åbner for en verden af muligheder.
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TIL
DIT PERSONLIGE
UDTRYK

Carbon dekosæt
Carbon look fremhæver bilens sportslige identitet.

Med sit slanke design og kraftfulde fremtoning er den nye RAV4 klar til at
indtage gadebilledet. Toyota Ekstraudstyr giver dig en vifte af muligheder for
at give det markante design din egen personlige drejning.

Sort dekosæt
Et stilsikkert supplement som understreger det skulpturelle design.

Krom dekosæt
En eksklusiv og elegant markering af RAV4’s linjeføring.
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UDVENDIG STYLING

Carbon spejlskaller
Det sportslige udtryk får et ekstra pift med spejlskaller i carbon look.

Trinbrædder
Giver profilen et ægte offroad-udtryk. Solid konstruktion med skridsikker overflade.
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Tværstænger
Beregnet til kombination med Toyota tagbøjler. Tværstængerne låses sikkert fast og udgør en
solid platform det ønskede transportudstyr.
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Opbevaringspose til tagbøjler
Beskytter tagbøjlerne mod støv og
ridser under opbevaring.

UDVENDIG TRANSPORT

SKIBOKSE

SKI- OG SNOWBOARDHOLDERE

BAGAGEBOKS

Thule Pacific 700, sølvgrå

Stor ski- og snowboardholder

Thule Pacific 200, sølvgrå

Ud i den hvide verden
Thule skibokse kendetegnes af aerodynamisk design, kraftig
kvalitet og funktionel indretning til transport af udstyr til
skiferien.

Op på taget og ud på pisten
Toyotas ski- og snowboardholdere monteres nemt og sikkert på
tagbøjlerne. Det funktionelle design omfatter enkel betjening og
kraftigt låsesystem.

Få det hele med på turen
En Toyota bagageboks giver plads til alt det ekstra bagage og
udstyr, som sætter prikken over i’et, når I skal på ferie eller ud på
eventyr.

Thule Motion 800
Dimensioner: 205 cm (L) x 84 cm (B) x 45 cm (H)
Indvendig volumen: 460 liter
Kapacitet: 5-7 par ski, 4-5 snowboards
Vægt: 21 kg

Medium holder

Thule Pacific 200
Dimensioner: 175 cm (L) x 82 cm (B) x 45 cm (H)
Indvendig volumen: 410 liter
Vægt: 14 kg

Thule Motion 800, blank sort (fås også i sølvgrå)

Thule Pacific 700
Dimensioner: 232 cm (L) x 70 cm (B) x 40 cm (H)
Indvendig volumen: 420 liter
Kapacitet: 6 par ski, 4 snowboards
Vægt: 15 k
Produktdata
- Kan åbnes fra begge sider for nem adgang.
- Kraftigt multi-point centrallåsesystem
-D
 en ergonomiske nøgle kan ikke fjernes, før alle låsepunkter
er låst.
- Passer til Toyota tagbøjler og tværstænger.
- Indvendige stropper til fastgørelse af indhold.
- Fremstillet af farvebestandig og UV-beskyttende ABS-plast.

18,2cm
60,8cm

4 par ski eller 2 snowboards

12,5cm

Stor holder
18,2cm
6 par ski eller 4 snowboards
80,8cm

12,5cm

Produktdata
- Kan åbnes fra begge sider for nem adgang.
- Kraftigt multi-point centrallåsesystem
- Den ergonomiske nøgle kan ikke fjernes, før alle låsepunkter
er låst.
- Passer til Toyota tagbøjler og tværstænger.
- Indvendige stropper til fastgørelse af indhold.
- Fremstillet af farvebestandig og UV-beskyttende ABS-plast.

Produktdata
- Vægt: 3,20 kg (Medium), 4,20 kg (Stor).
-B
 lød gummibelægning fastholder ski og snowboards uden
at ridse.
- Kraftigt låsesystem sikrer dit udstyr.
- Skub-funktion for nem åbning med skihandsker på.
- Stor udtrækkelig bærehylde for nem af- og pålæsning.
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CYKELHOLDERE

Taske til sammenfoldelig
cykelholder
Robust, specialdesignet
taske til sammenfoldelig
cykelholder. Til praktisk
opbevaring af cykelholderen,
når den ikke er i brug.

Sammenfoldelig cykelholder
Nem at folde ud og sammen
igen. Til sikker transport af en
eller to cykler. Sikkerhedslås
samt holder til nummerplade
og baglygter med 13-polet
stik.

Cykelholdere til montering bagpå
Toyota tilbyder et udvalg af cykelholdere til montering bagpå og kapacitet til 1 eller 2 cykler. Alle
designs passer perfekt til originale Toyota-trækkroge og kan nemt på- og afmonteres.
Produktdata:		

Trækkrogsmonteret

Cykelholder til montering på tag
Aflåseligt letvægtsdesign til montering på Toyota-tværstænger.
Sikker fastgørelse af både cykelhjul og -stel. Fås til montering fra
både højre og venstre side af bilen.

Sammenfoldelig, trækkrogsmonteret			

2
Kapacitet (antal cykler)						
2

1

60
Maksimal lasteevne (kg)						
36

15

123 x 61
Dimensioner LxB (cm)						
105 x 58

159 x 29

16,9
Vægt (kg)						
14

4,4

22 - 80
Til stelstørrelser (mm)						
22 - 70

20 - 80

Alle originale
Til montering på					
Alle originale
Toyota-trækkroge
Toyota-trækkroge

Toyota tagbøjler og tværstænger

Stikdåsesæt		

13-polet stik			

Sikkerhed		

Låser cykel til holder			

Låser cykel til holder

		

Låser holder til bil			

Låser holder til bil

		

Kompatibelt 1-nøgle system			

-

Opfylder ”city crash”-norm		

Ja				

Ja

Andet
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Maks. vægt pr. cykel: 20 kg. Passer til cykler med skivebremser. Vipbar for nem adgang til bagagerum.		

-

UV-beskyttende plastik. Passer hjulbredder op til 5,6 cm.

UDVENDIG TRANSPORT
Rear
bike holders
TRÆKKROGE

STIKDÅSESÆT

ADAPTERS

Sikkerhed er nøgleordet for Toyotas stikdåsesæt. Originalt
Toyota Ekstraudstyr betyder i denne sammenhæng, at bilens
lygteføring forbindes korrekt til fx trailer eller cykelholder.

Toyota trækkroge fås både som fast og aftagelig trækkrog. Begge
versioner er dimensioneret med rigelig styrke og passer perfekt
til montering af cykelholder.
Produktdata
- Trækkapacitet 800-2.000 kg afhængig af motortype
(trækkrogen er dimensioneret til bilens maksimale
trækkapacitet).
- Sort plastickapsel med Toyota-logo til at dække kuglehovedet.
- Alle Toyota trækkroge kan anvendes til bagmonteret Toyota
cykelholder til 2 cykler.
- Til vandret monteret aftagelig trækkrog hører en sort
plastickappe til at skjule monteringsbeslaget, når trækkrogen
er afmonteret.
- Vandret monteret aftagelig trækkrog monteres og afmonteres
med et drejeligt kuglehåndtag med sikkerhedslås.

Produktdata
- Uafhængigt kredsløb og sikringssystem beskytter bilens
elsystem mod overbelastning.
- Sikringssystemet forhindrer, at fejl i anhængerens elsystem
påvirker bilens elsystem. Fx vil bilens blinklys fungere korrekt,
selvom der er fejl i trailerens blinklys.
- Kabelføringen er designet, så den ikke er i kontakt med
bevægelige dele, varme, ujævne overflader og metalkanter.
- Ingen løse eller hængende kabler, der kan hænge fast eller
komme i klemme fx ved læsning og aflæsning af trailer.
- Forstærket kabelbeskyttelse på udsatte steder forhindrer
kabelskader med risiko for lygtefejl eller gnister på grund af
kortslutning.
- Fås med 7- eller 13-polet stik.

Hvis du i forvejen har trailer, cykelholder til montering bagpå
eller vil leje en trailer i udlandet, kan du komme ud for, at stikkene
ikke passer til stikdåsesættet på din Toyota. Med en Toyotaadapter kan du trygt forbinde trækkrogens stikdåsesæt til trailer
eller cykelholder, selvom stikkene ikke passer direkte.
Toyota-adapters er designet til at skabe stabil forbindelse
mellem forskellige stiktyper. De fås i tre versioner:
- 7-polet (bil) til 13-polet (trailer).
- 13-polet (bil) til 7-polet (trailer).
- 13-polet (bil) til 12V dobbeltstik (trailer).
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Frontbøjle og undervognsbeskytter
Perfekt integreret frontbøjle og undervognsbeskytter fremhæver det rå look
og skåner mod skader på lak og undervogn.

Sidebeskyttelseslister
Effektiv beskyttelse af dørene mod småskader. Leveres i sort eller lakeret i bilens farve.
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Kofangerlister
Beskytter hjørnerne på for- og bagkofanger.

UDVENDIG BESKYTTELSE

Sort beskyttelsesplade til bagkofanger
Solid, sort beskyttelsesplade skåner lakken ved af- og pålæsning af bagage.
Anvendes ikke sammen med parkerings sensorer.

Beskyttelsesfilm til bagkofanger
Fremstillet i klar selvklæbende film, præcist tilpasset bagkofangeren. Beskytter effektivt mod ridser ved af- og pålæsning.
Fås i nistret sort eller transparent.

Beskyttelsesfilm til dørhåndtag
Fremstillet i klar selvklæbende film. Kan ikke ses, men beskytter
dørhåndtaget effektivt mod ridser fra fx fingerringe eller nøgler.
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BESKYT DIN BIL FRA INDERST TIL YDERST

Vindafvisere
Aerodynamisk design, der reducerer træk og vindstøj, når du kører med åbne ruder.
Til forreste og bageste sideruder.

2

4

Stænklapper
Skåner lakken mod gadesnavs og stenslag. Fås både til forreste og bageste hjulåbninger.

2. Spraymaling
Den hurtige løsning til reparation af små lakskader.
4. Toyota Stickerfix™*
Smart lakfilm til reparation af små stenslag og ridser.

*Kontakt din Toyota-forhandler og hør nærmere.
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BESKYTTELSE, INDE OG UDE

De fleste bilejere har et ønske om at bevare den glans, som deres bil havde, da den var ny. Toyota ProTect er en revolutionerende teknologi baseret på NASA’s
forskning og udvikling inden for overfladebehandling. I modsætning til konventionelle voksprodukter og lakforseglere kan Toyota ProTect ikke blot anvendes på
bilens lak. Toyota ProTect kan også anvendes på stofbetræk, alufælge og sideruder. Toyota ProTect beskytter og bevarer bilens glans år efter år.

Indvendigt
Beskytter kabinens stofindtræk mod snavs og skjolder. Alle slags
spild og tilsmudsning fjernes nemt og uden at efterlade pletter.

Udvendigt
Bevar din bils oprindelige udseende med en
effektiv forsegling, der beskytter lak og
sideruder mod forurening, hårdt vejr og
andre skadelige påvirkninger.

Alufælge
Toyota ProTect beskytter effektivt dine fælge mod bremsestøv,
snavs, vejsalt og nedbør.
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PARKERINGSHJÆLP

RAV4 er let at parkere, selv om der er begrænset plads, vil vejledningen fra Toyota parkeringshjælp
være en stor hjælp til at undgå skrammer. Afhængig af din bils specifikationer, kan du tilføje en
sensorer på forreste, eller bagerste kofanger eller på begge. Sensorer er koblet til en alarm i
bilen somgiver en gradvis højere advarsel jo tættere man kommer på en forhindring.
Forreste og bagerste alarm har forskellige lyde, og kan slås fra når de ikke benyttes.
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SIKKERHED OG OMTANKE

MULTIMEDIA

Tåge forlygter
Toyotas tågeforlygter sikrer ekstra synlighed og oplysning i dårligt vejr, som f.eks. tåge, kraftig
regn- eller snevejr. Fås kun til T2 og T2+.

1

2

1.	Advarselstrekant
Lovpligtig i mange lande.
2. Refleksvest
	Refleksvest gør dig synlig
i mørket og er lovkrav i
flere lande inkl. Danmark.

Toyota Hotspot
Toyota Hotspot forvandler din RAV4 til et mobilt kommunika
tionscenter. Du kan via WiFi tilkoble op til fem enheder, herunder
Toyota Touch® 2 & Go Plus, smartphones, tablets og bærbare
computere. Toyota Hotspot forbindes til bilens batteri, så der er
konstant strømforsyning.

3. Førstehjælpssæt
	Vær forberedt i tilfælde
af en nødsituation

3

4

4. Sikkerhedssæt
Advarselstrekant, førstehjælpssæt og refleksvest
samlet i et praktisk sæt.

Justerbar holder til iPad
Passer i ryglænets
docking-station og giver en
stabil basis til benyttelse af
iPad® eller anden tablet.

- Specialdesignet til brug i bilen.
- Højhastigheds dobbelt antenne optimerer signalmodtagelsen.
- Åben for enhver GSM-operatør, så du kan bruge SIM-kort efter
eget valg.
- Brugervenlig web-interface giver mulighed for at personlig
gøre funktioner som fx opkoblingsparametre.
- Nem at bruge med en enkelt on/off kontakt og farvede dioder,
der viser status og aktivitet.
- Fjerner de tekniske problemer der kan opstå ved at bruge en
smartphone som modem samt evt. begrænsninger pålagt af
internetudbyderen.
- Dækket af Toyota garanti.
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Radio og multimedia
TAS 300 er den perfekte kombination af radio og multimediesystem, hvis din bil ikke har Toyota
Touch® 2 multimediesystem, og du ikke har brug for navigation. Den vellydende radio er
kombineret med CD-afspiller og indgange til dine personlige enheder.

Toyota Touch® 2 opgradering
Enkel, intuitiv og brugervenlig. Toyota Touch® 2 multimediesystem giver adgang til en verden
af information og underholdning via den brugervenlige touch-screen samt tilslutning af
Bluetooth®, iPod® og MP3 samt mulighed for radio og CD-afspiller.

Produktdata:
- AM/FM-radio.
- MP3/WMA-kompatibel cd-afspiller.
- AUX-, USB- og iPod-indgang.
- Equalizer med 3 indstillinger.

Toyota Touch® 2 & Go er den ideelle opgradering, hvis du vil tilføje navigation til dit system.
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Toyota Touch® 2 & Go Plus indeholder samme features som Toyota Touch® 2 & Go samt
WiFi-tilslutning og ekstra muligheder for betjening, kommunikation og navigation.

MULTIMEDIA

TOYOTA TOUCH® 2 MED GO navigationssystem
Toyota Touch® 2 kan opgraderes med Go navigationssystem. Denne opgradering giver dig brugervenlig navigation med fuld
Europa-dækning, trafikopdateringer i realtid og adgang til vejhjælp.

Brugervenlig navigation
Tydelig angivelse af vejskilte,
vejkryds og banevisning, så
du kan koncentrere dig om
trafikken – og ikke om at
finde vej.

Intuitiv omkørselsfunktion
Trafikinformation i realtid
varsler om evt. trængsel og
trafikprop på ruten. Systemet
foreslår en alternativ rute og
beregner dens køretid.

Varsling af
hastighedsgrænser
Tydelig visning af hastigheds
grænser, og mulighed for
advarsel ved overskridelse af
en hastighed, som du selv
angiver.

Alarmopkald og vejhjælp
Et enkelt tryk på en tast giver
direkte adgang til alarmopkald
eller vejhjælp. Du skal blot videregive din nøjagtige placering,
som vises på skærmen. Så er du
sikker på tilsvarende præcis og
hurtig respons.

TOYOTA TOUCH® 2 MED GO PLUS navigationssystem
Toyota Touch® 2 med Go Plus opgradering giver dig navigation og alt andet fra Toyota Touch® 2 med Go sammen med ekstra navigationsfunktioner, herunder 3D-bykort, mulighed for WiFi-forbindelse
og endnu mere sofistikerede niveauer af drift og kommunikation.

WiFi-funktion
Tilgå Toyotas online services
med den indbyggede WiFi-
funktion. Som alternativ til
Bluetooth® kan du benytte
offentlige og private hotspots
– eller etablere et mobilt
hotspot ved hjælp af din
smartphone.
1

Online apps
Upload apps på din Toyota
Touch® 2 med Go Plus
navigationssystem. Tjek fx
vejrudsigter, brændstofpriser
og ledige parkeringspladser.

Stemmestyring
Med stemmestyring kan du
angive destination, vælge
musik samt ringe op til
kontakter. Du skal blot sige
det, du ønsker. Resultatet er
mindre forstyrrelse og større
trafiksikkerhed.

“Spil mere af denne slags
musik”
Systemet indeholder en funktion til musikgenkendelse, og
kan lave playlister, som passer
til dit humør og din smag.

3D bykort
I større byer er vejkort
forsynet med 3D-billeder
af markante bygninger og
vartegn langs ruten for at
gøre navigationen endnu
nemmere under kørslen.

Gratis opdateringer
I tre år af kort, soft-ware,
fartgrænser og kameraer.
På den måde er du altid på
højde med ændringer i
trafikforholdene.

Denne funktion kræver internetforbindelse og er en betalingsfunktion.
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Toyota Ekstraudstyr giver din RAV4 stil og personlighed.
Her er den fx vist med Pitlane alufælge, carbon dekosæt,
carbon spejlskaller, kromliste på sidedøren. Tagbøgler og
tværstænger på taget.
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EXTERIOR SAFETY & SECURITY

17” vinterfælge
Specialdesignede til
montering med vinterdæk.
Kom sikkert gennem den kolde
tid og skån dine flotte
alufælge.

Dækopbevaringsposer
Beskyt hjul og fælge mod
snavs og ridser under
opbevaring.

Toyota dæktryk varslingssystem
Selv den mest erfarne chauffør oplever punktering eller forkert
dæktryk. Toyotas dæktryk varslingssystem medvirker til at
mindske den risiko og bidrager til mere sikker kørsel, mindre
dækslid og større brændstofeffektivitet.

Tyverialarm
Et effektivt supplement til den standardmonterede startspærre.
Tyverialarmen kan opgraderes med bevægel-sessensor (tilvalg),
der reagerer ved forsøg på at trække bilen væk eller stjæle dens
fælge.

Dette avancerede system måler dæktrykket via specielle dæktryksventiler i hvert enkelt hjul. Systemet sender informationer
ne videre til fører-displayet, hvor du vil blive advaret, hvis
systemet registrerer, at et eller flere af dækkene har unormalt
dæktryk.

Låsemøtrikker
Fremstillet i hærdet stål med en kromfinish, der matcher de
eksisterende møtrikker. Den afrundede profil og den kodede
nøgle sikrer dine dyrebare fælge mod tyveri.
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DIT
PERSONLIGE
RUM
Forkæl dig selv og dine passagerer. Tilføj kabinen ekstra kørekomfort, en funktionel
detalje eller et stilsikkert strejf af luksus. Inspirationen finder du i det righoldige
program af Toyota Ekstraudstyr.
Intet overgår læder, hvis du vil kombinere slidstyrke og komfort med rendyrket
luksus. Toyota Læderinteriør er fremstillet af en både eksklusiv
og robust materialekvalitet, der – ligesom RAV4 – kan stå model til barsk brug.
Læderet er let at vedligeholde og rengøre, hvis en snavset støvle har sat
sine spor.
Pasformen og designet er naturligvis fuldt kompatibelt med bilens airbags.
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1

INDVENDIG STYLING
2

3

4

5

Toyota Læderinteriør
Intet overgår læder, hvis du vil
kombinere slidstyrke og komfort med rendyrket luksus. Alle
designs og farvekombinationer
er nøje tilpasset RAV4 og fås i
to versioner, nemlig Premium i
fuld læder og Standard med
PVC i sæderyggen.
1. Sort og mørkrosa læder med
rudemønster og RAV4-logo
(se side 9). Fås i Premium- og
Standard-udgave.
2. Sort og beige læder med
vandrette felter og RAV4-logo.
Fås i Premium- og Standardudgave.
3. Sort læder med rudemønster
og RAV4-logo. Fås i Premiumog Standard-udgave.
4. Sort læder med vandrette
felter og RAV4-logo. Fås kun
Standard-udgave.

Trinlister
En elegant løsning, som samtidig beskytter dørkarmene mod
ridser og skrammer. Fås til forreste sidedøre.

5. Sort læder og Alcantara
med dobbeltsyninger, der
fremhæver ryg og siddeflade.
Fås kun Standard-udgave.
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DIT PERSONLIGT
UDTRYK

18'' alufælge poleret glans
10-eger. Originalmonteret på T3+ / H3+.
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FÆLGE

17" alufælge, Poseidon
5 dobbelte eger, antracitgrå
med poleret glans.

17" alufælge
5 dobbelte eger, antracitgrå med
poleret glans.

18" alufælge, Pitlane II
9 eger, sterling sølv.

18” alufælge, Pitlane II
9 eger, antracitgrå sterling sølv.

18” alufælge, Pitlane II
9 eger.

18” alufælge, Pitlane II
9 eger, antracitgrå mat sort.
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Sædevarme, bagsæder
Behagelig varme i bagsæderne til de iskolde dage.
Er tilgængelig fra april 2016.
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INDVENDIG KOMFORT

INDVENDIG OPBEVARING

Slim-line køleboks
Perfekt når kursen sættes mod picnic i det fri. Tilsluttes bilens
12V-udtag og kan både holde indholdet afkølet eller opvarmet.
Smart 7,5 liters køleboks som fastgøres med sikkerhedsselen på
bagsædet.

Bagagerumsnet
Fastgøres i bagagerummets kroge og holder sikkert på tasker, bagage og indkøb.

Askebæger / lille beholder
Brug beholderen som aske- bæger eller til ekstra opbevaring.
Klaplåget er perfekt til begge formål.

Foldbar opbevaringskasse
Genialt designet opbevaringskasse, der kan foldes sammen så
den ikke optager plads i bagagerummet, og foldes ud når du
har brug for den. Kan rumme op til 10 kg.
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Bagagerumsbakke
Kraftig sort plastik med
forhøjede kanter, der beskytter
effektivt mod snavs og væsker.

Bagagerumsbakke, hybrid
Specielt formet til RAV4 hybrid. Kraftig sort plastik med forhøjede
kanter, der beskytter effektivt mod snavs og væsker.
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INDVENDIG BESKYTTELSE

Stofmåtter
Eksklusiv stofkvalitet med kraftig gummibagside. Rengøringsvenlig, perfekt pasform
og sikker fastgørelse.

Luksus stofmåtter
Ekstra lækker blød stofkvalitet kombineret med effektiv eskyttelse af gulvtæppet takket
være den kraftige gummibagside. Rengøringsvenlig, perfekt pasform og sikker fastgørelse.

Stofmåtter, hybrid
Eksklusiv stofkvalitet med kraftig gummibagside, specielt formet til RAV4 hybrid.
Rengøringsvenlig, perfekt pasform og sikker fastgørelse.

Gummimåtter
Perfekt pasform og effektiv beskyttelse mod snavs, mudder, regn og væsker.
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NÆNSOM
MEN
STÆRK
Når det gælder børns sikkerhed, er der ikke plads til kompromisser. Kvalitet og
styrke skal være uovertruffen, som det er tilfældet med Toyotas originale
barnestole. Toyota tilbyder et modelprogram, der passer til børn i alle aldre og
størrelser.
Toyotas originale barnestole kendetegnes af nem og sikker montering,
rengøringsvenligt betræk og behagelig siddekomfort for de små passagerer.

Navn

Baby-Safe Plus

Passer til:

Fra spæd op til 13 kg (op til 12-15 mdr.)

Montering

Baby-Safe base eller sikkerhedssele

Vægt (kg)

3,9

Mål H x L x D (cm)

57 x 44 x 65

Produktdata

- 5-punkts selesystem med centralspænde
- Højdejusterbar hovedstøtte og sele
- Kraftige og blødt polstrede sidebeskyttelser
- Ekstra polstring til rygbeskyttelse af spædbørn
- Polstret hovedstøtte med integreret pude for naturlig sovestilling
- Sol- og vindkaleche
- Bærehåndtag med 3 indstillinger
- Blødt polstret vaskbart overtræk
- Buet bund så stolen kan gynges
- Brystpuder for ekstra komfort og sikkerhed
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SIKKERHED

Baby-Safe base

Duo Plus

Kid

Kompatibel med Baby-Safe Plus barnestol

Fra 9 til 18 kg (8 mdr. til 4 år)

Fra 15 til 36 kg (4 til 12 år)

Sikkerhedssele

ISOFIX eller sikkerhedssele

Sikkerhedssele

ISOFIX

6,0

9,0

5,8		

8,5

62 x 37 x 86 (forlænget)

60 x 46 x 49

67 x 51 x 46

66 x 43 x 43

- ISOFIX-montering med drejeledssystem minimerer barnets
fremadrettede bevægelse.
- 5-punkts selesystem med centralspænde.
- Kraftige og blødt polstrede sidebeskyttelsesfløje.
- Indikator bekræfter korrekt montering i ISOFIX-beslag.
- ISOFIX-indsatsmekanisme for let montering og beskyttelse af
bilens sæder.
- Brystpuder for ekstra komfort og sikkerhed.
- Højdejusterbar hovedstøtte og selesystem med 1-håndsbetjening.
- 3-trins ryglænsindstilling. Kan justeres uden at forstyrre barnet.
- Blødt polstret vaskbart overtræk.
- Ventilationskanaler i ryggen fremmer luftcirkulationen.
- Selestrammere gør det nemt at få barnet ind og ud af barnestolen.

- Let selespænding.
- Seleføringen fører 3-punktsselen korrekt over barnets skuldre
og hofter.
- Justerbart ryglæn giver mulighed for montering i mange
forskellige biler.
- Højdejusterbar hovedstøtte til 11 positioner.
- Vaskbart overtræk.

- Kraftig base med nemt spændesystem.
- Baby-Safe Plus-sædet klikkes nemt fast på basen.
- Støtteben giver ekstra stabilitet.
- Indikator bekræfter:
Korrekt montering af Baby-Safe Plus.
Korrekt montering af støtteben.
- Tilbageslagsplade reducerer bevægelsesudslag og giver ekstra
beskyttelse.
- Udløserknap foran for nem afmontering af Baby-Safe
Plus-sædet.
- Fikseringsbøjlen har sikker klik-på mekanisme og er
sammenklappelig.
- Kompakt sammenklapning for nem opbevaring.
- Basen kan forblive fastspændt i bilen.

- Udtrækssplit giver mulighed
for tilbagelænet position.
- Sæde og ryg kan adskilles
for kompakt opbevaring.
- Beslag.

KidFix

- Indikator til markering af
korrekt konterin i ISOFIX.
- Multi-justerbar ryglænsvinkel
ved montering i ISOFIX.
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OVERSIGT

Adapter
Advarselstrekant
Askebæger
Bagageboks
Bagagerumsbakker
Bagagerumsnet
Barnestole
Beskyttelsesfilm til bagkofanger
Beskyttelsesfilm til dørhåndtag
Beskyttelsesplade til bagkofanger, sort
Carbon spejlskaller
Cykelholder
Cykelholder, foldbar
Dækopbevaringsposer
Dæktryks varslingssystem
Dekorationssæt
Førstehjælpssæt
Frontbøjle
Gummimåtter
Kofangerlister
Køleboks, slim-line
Lædersæder
Låsemøtrikker
Opbevaringskasse, foldbar
Opbevaringspose til tværstænger
Parkeringssensorer
Radio og multi-media
Refleksvest
Sædevarme, bagsæder
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Side
9
15
25
7
26
25
28
11
11
11
5
8
8
19
19
4
15
10
27
10
25
20
19
25
6
14
16
15
24

Sidebeskyttelseslister
Sikkerhedssæt
Ski- og snowboardholdere
Skibokse
Spraymaling
Stænklapper
Stikdåsesæt
Stofmåtter
Tabletholder, justerbare
Tågeforlygter
Taske til sammenfoldelig cykelholder
Toyota Hotspot
Toyota protect
Toyota Touch 2 med Go navigationssystem
Toyota Touch 2 med Go Plus navigationssystem
Toyota Touch® 2 opdateringer
Trækkroge
Trinbrædder
Trinlister, aluminium
Tværstænger
Vindafvisere
Vinterfælge

Side
10
15
7
7
12
12
9
27
15
15
8
15
13
17
17
16
9
5
21
6
12
19
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