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INFORMAČNÝ LIST 

NOVÝ PRODUKTNOVÝ PRODUKTNOVÝ PRODUKTNOVÝ PRODUKT 
    

    

Autodráha Autodráha Autodráha Autodráha ---- SCALEXTRIC Standard Sets C1279 SCALEXTRIC Standard Sets C1279 SCALEXTRIC Standard Sets C1279 SCALEXTRIC Standard Sets C1279    

Full Throttle Full Throttle Full Throttle Full Throttle ---- 1:32 1:32 1:32 1:32    

    
MOC:  319,90 EUR 
 
Balenie: ks v kartóne 
                          
Rozmery:       910 x 140 x 460 mm  (D, H, V) 
 
Váha produktu:  8,05 kg  
 
Predpokladaný termín expedície: September 2012  
 
Číslo položky:   28-4977 
 
Čiarový kód:   5010963512798 
                           
Obrázok: 

 
Popis: 
Zážitok z vytrvalostného pretekanie si s týmto setom užijete naplno predovšetkým vďaka vozidla Peugeot 908 HDI FAP 
soupeřícímu s vozidlom Lola Aston Martin. Rozdajú si to na obrie trati v tvare pokrivené osmičky obsahujúce jedno premostenie a 
dve prekríženie dráh. 
Set obsahuje taktiež počítadlo kôl a časomieru odpočítavajúcou počet kôl zostávajúcich do cieľa. Počítadlo umožňuje nastaviť si 
takmer ľubovoľný počet kôl od šprintérskych pretekov až po tie vytrvalostné (maximum je 999 kôl). Časomiera tiež zaznamenáva 
najrýchlejšie zabehnuté koleso na každej dráhe, a to s presnosťou na desatinu sekundy (možné zobraziť až 99,9 sekúnd na 
kolo). Set je vybavený kvalitným LCD displejom a čistým zvukom. Dynamické brzdenie je ďalšou novinkou tohto setu a umožňuje 
jazdcovi zastaviť takmer na mieste, podobne ako u núdzovej brzdy! Táto dráha obsahuje diel so zdvihnutým mostom a dve 
prekríženie, ktoré umožňujú zmeniť dráhu. Prídavný zdroj energie (nie je súčasťou balenia) pripojený k tejto dráhe umožňuje 
zvýšiť rýchlosť dráhy. 
Obsahuje vozidlá s možnosťou pripojenia digitálneho čipu (označenie DPR). Vozidlá môžu byť jednoduchým zapojením dielu 
C8515 (Digitálny čip) použité aj do závodných tratí z radu Scalextric Digital. 
 
Potrebné batérie: 2 x AA 
Potrebný priestor: 280 x 280 cm 
Dĺžka trate: 855 cm 
 
Špeciálne vlastnosti: 
- Možnosť zapojenia digitálneho čipu 
- Magnatraction (technológia využívajúca magnetu k udržaniu áut na trati) 
- Svietiace predné svetlá 
- Svietiace zadné svetlá 
- Jednoduchá výmena kefiek 


