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3869-1 Niszczyciel Czołgów
German Jagdpanther - SdKfz
Jagdpanzer V „Jagdpanther” 1:16 PIASKOWY
Cena brutto

600,00 zł

Cena netto

487,80 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

3869-1

Producent

HENG-LONG

Opis produktu
3869-1 Niszczyciel Czołgów German Jagdpanther - SdKfz Jagdpanzer V „Jagdpanther” 1:16
Jagdpanther – niemiecki niszczyciel czołgów z czasów II wojny światowej

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

Funkcje:
-

Czołg z działem ASG (air soft gun) 6mm (kulki w zestawie)
aparatura proporcjonalna ( płynna regulacja prędkości )
trymery.
wymienne kwarce - możliwość zmiany częstotliwości
wbudowany akcelerator dymu
jazda przód- tył, lewo-prawo, zawracanie w miejscu
dźwiek (dym można wyłączyć, regulacja głośności)
imitacja strzelania z karabinu (efekty dźwiękowe i świetlne)
włączanie i wyłączanie silnika (możliwość regulacji głośności czołgu!)
oświetlenie (LED), symulacja wystrzału (LED)
extra amortyzowane niezależne zawieszenie, każde koło posiada amortyzator
podnoszenie lufy sterowane z radia
oryginalnie opakowane HENG-LONG w białych kartonach (wersja z dymem)
nowa elektronika MULTIFUNCTION Model:TK-RX 18 v6.0/v7.0
model nie posiada odbiornika podczerwieni IR

KOLORY: PIASKOWY
Komplet zawiera: Czołg jak w opisie, radio do sterowania, akumulator dla czołgu, ładowarka sieciowa 220v, zestaw do samodzielnego
montażu (naklejki, czołgista, działka maszynowe), instrukcja, olej do akceleratora dymu

wymiary:45x21x17 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

wygenerowano w programie shopGold

RAM2 SP.J.
Tarnopolska 29
41-807 Zabrze

Czas jazdy z jednego ładowania - ok. 30 minut
Czas ładowania akumulatora - ok. 6- 8 godzin
Posiada certyfikaty: CE, RoHS
Model dla osób powyżej 14 lat
Oryginalny czołg firmy Heng-Long
KAŻDY CZOŁG POSIADA HOLOGRAFICZNĄ PLOMBĘ HENG LONG POLSKA
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