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3818-1CX Czołg German Tiger I
-Panzerkampfwagen VI Tiger Ausf.
E 1:16 DESERT - powystawowy
Cena brutto

450,00 zł

Cena netto

365,85 zł

Cena poprzednia

550,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

3818-1CX-DESERT

Kod EAN

5901560203069

Producent

HENG-LONG

Opis produktu
3818-1CX Czołg German Tiger I -Panzerkampfwagen VI Tiger Ausf. E 1:16 Desert - powystawowe !!!

CZOŁG w wersji z akceleratorem DYMU oraz układem imitującym dźwięk motoru prawdziwego czołgu (odpalanie i gaszenie),
dodatkowo funkcja strzelania z karabinu maszynowego z efektami świetlnymi oraz symulacja odrzutu przy strzelaniu z armaty,
światła przód jasne diody

- wymienne kwarce - możliwość zmiany częstotliwości
- wbudowany akcelerator dymu i dźwięk (dym można wyłączyć)
- imitacja strzelania z karabinu (efekty dźwiękowe i świetlne)
- odrzut - można go połączyć ze strzałem z działa
- włączanie i wyłączanie silnika (możliwość regulacji głośności czołgu!)
- oświetlenie (LED)
-extra amortyzowane niezależne zawieszenie, każde koło posiada amortyzator
-strzał z działa ASG 6mm na odległość do 25 m, ok. 40 strzałów, wieża w czołgu posiada pełna regulację
-obrót wieży i podnoszenie lufy sterowane z radia
- oryginalnie opakowane HENG-LONG w białych kartonach (wersja z dymem)
-Czołg z działem ASG (air soft gun) 6mm (kulki w zestawie)
-nowa elektronika MULTIFUNCTION Model:TK-RX 18 v6.0/7.0
-nowy akumulator NI-MH 2000mAh
-kolory: kamuflaż (CAMO)
Model sprawny w 100%, bez uszkodzeń, bez wad, jedynie są powystawowe, mają delikatnie pogięte karotny i zabrudzony
styropian od kurzu na magazynie - poza tym mechanicznie i wizualnie całkowicie sprawny w 100%
wymiary: 53 x 24 x 20 cm
Zasięg nadajnika do 50 m
Zasilanie - akumulator Ni-MH 2000 mAh/7.2V
Istnieje możliwość zmiany częstotliwości pracy
Zasilanie sterownika: 8 szt. baterii 1.5V typ (AA) - nie ma w zestawie
Czas jazdy z jednego ładowania - ok. 30 minut
Czas ładowania akumulatora - ok. 6 godzin
Komplet zawiera: Czołg jak w opisie, pudełko amunicji, radio do sterowania, akumulator dla czołgu, ładowarka sieciowa 220v 400mA, zestaw
do samodzielnego montażu (naklejki, czołgista, działka maszynowe), instrukcja, olej do akceleratora dymu.
Posiada certyfikaty: CE, RoHS
Model dla osób powyżej 14 lat
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Oryginalny czołg firmy Heng-Long
KAŻDY CZOŁG POSIADA HOLOGRAFICZNĄ PLOMBĘ HENG LONG POLSKA
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