INFORMAČNÍ LIST
NOVÝ PRODUKT

Autodráha ARC AIR SCALEXTRIC C1359
Le Mans (1:32)
MOC:

8109 Kč

Slevová skupina:

B

Rozměry:

810 x 130 x 458 mm (D, H, V)

Váha produktu:

6,920 kg

Předpokládaný termín expedice:

Červenec 2017

Číslo položky:

28-C1359

Čárový kód:

5010963513597

Obrázek:

Popis:
Scalextric ARC (App Race Control, ovládání pomocí aplikace) je revoluční autodráhový systém, který závodníkům umožňuje
vytvářet a řídit své závody bezdrátově pomocí přenosných chytrých zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety.
Stáhněte si aplikaci ARC, poté připojte své chytré zařízení přes Bluetooth k novému řídicímu panelu s napájecím zdrojem
ARC a odemkněte řadu jedinečných funkcí. Odteď budete mít závody Scalextric dokonale pod kontrolou.
Přehrajte si epickou 24hodinovou bitvu v Le Mans se dvěma klasickými vozy Porsche 911. Kdo projede cílovou páskou jako
vítěz? Autodráha se dvěma ergonomicky tvarovanými bezdrátovými ovladači a veškerým napětím a nebezpečím, které
může systém ARC AIR nabídnout. Autodráhové závody mají zase o pořádný kus blíž k realitě!
Speciální vychytávky
- Ovládejte závod z vašeho chytrého
zařízení
- Speciální funkce ‚nehody‘
- 12 různých rozvržení závodní dráhy
- Světelná signalizace před startem
- Počítadlo kol
- Spotřeba paliva
- Opotřebení pneumatik
- Opotřebení brzd
- Možnost nastavení povinné zastávky
v boxech
- Jízdní statistiky po skončení závodu
- Proměnlivé počasí

Bezdrátové ovladače ARC AIR
- Ergonomicky tvarované
- Ovladač úrovně výkonu
- Snadno připojitelné k napájecímu
zdroji
- Prožijte závod ještě intenzivněji s
aktivními vibracemi
(lze snadno zapnout a vypnout)
- 5m dosah s bezdrátovou technologií
na frekvenci 2,4 Ghz
Rozměry dráhy: 243 x 243 cm
Délka dráhy: 681 cm
Věkové omezení: 5+

Obsah:
- Porsche 911 RSR bílé
- Porsche 911 RSR černé
- 2 x bezdrátové ovladače
- Napájecí zdroj ARC AIR
- Držák ARC
- 2 x 90stupňová vlásenka R1
- 2 x Zatáčka s překřížením
- 3 x Standardní rovinka
- 8 x Standardní 45stupňová zatáčka
- 2 x Poloviční rovinka
- 2 x Rovinka se smykem
- 2 x dlouhá, 584mm rovinka
- 4 x talířek s vodítky
- Napájení a příslušenství
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