Srovnání autosedaček pro miminka
Nuna PIPA LITE x Nuna PIPA NEXT x Nuna ARRA NEXT

1) PIPA LITE

-

nejlehčí autosedačka na trhu pro novorozence (2,4 kg)
upevnění autosedačky na základnu Nuna PIPAFIX, která je součástí
balení
základna lze instalovat i do aut bez isofixu
možnost poutání autosedačky pomocí 3-bodového pásu ve vozidle
kompatibilní s kočárky Nuna, ale i s většinou kočárků na trhu
na kočárek Nuna TRVL lze nasadit přímo bez použití adaptérů

2) PIPA NEXT
-

lehoučká (2,8 kg)
Tüv certifikace pro leteckou přepravu
možnost poutání pomocí 3-bodového pásu ve vozidle
instalace na ISOFIX základnu Nuna Base NEXT, na kterou pak dále
lze nasadit pokračovací autosedačku Todl Next
základna umožňuje natočení do boku pro snadné usazení dítěte do
vozidla
kompatibilní s kočárky Nuna, ale i s většinou kočárků na trhu
na kočárek Nuna TRVL lze nasadit přímo bez použití adaptérů

3) ARRA NEXT
-

-

instalace pouze pomocí ISOFIX základny Nuna Base NEXT, která se
dokupuje samostatně
základna umožňuje natočení do boku pro snadné usazení dítěte do
vozidla, dále pak na tuto základnu nasadit pokračovací autosedačku
Todl Next
kompatibilní s kočárky Nuna, ale i s většinou kočárků na trhu

Autosedačky
Nuna 0+
(vajíčka)

Produkt

PIPA LITE

PIPA NEXT

ARRA NEXT

ISOfix

ano, součástí

ano, dokupuje se

ano, dokupuje se

Použití v autě bez
ISOfixu

ano

ano

ne

Otočný ISOfix

ne

lze koupit otočný i
pevný

ano

Nadstandardní
funkce

Nejlehčí
autosedačka na
trhu

Integrovaná
sluneční clona

Polohování
zádové opěrky na
kočárku i v autě

Rozměry

D 68,3 cm
Š 44 cm
V 67,2 cm

D 67-86 cm
Š 44-59 cm
V 72-118 cm

D 64 cm
Š 43 cm
V 59 cm

Hmotnost

2,4 kg

2,8 kg

Norma

ECE R44/04

ECE R129

Výsledky
testování ADAC

netestováno

Více informací

PIPA LITE

*pipa next + základna base next

3,6 kg
(nejlehčí
polohovatelné
vajíčko)
ECE R129/03

1,6 *

novinka, dosud
netestováno

PIPA NEXT

ARRA NEXT

Naše shrnutí:
Pokud chcete bezpečnou a nejlehčí autosedačku pro vaše miminko na trhu, tak
tou pravou volbou je autosedačka pro novorozence Nuna Pipa Lite. Tato
autosedačka se prodává včetně isofixové základny, kterou je možné připoutat i do
auta bez isofixu. Nebo můžete autosedačku Pipa Lite instalovat pouze na pásy
automobilu. Prostě se hodí opravdu do každého auta. Společně s kočárkem Nuna
TRVL je ideálním cestovním bezadaptérovým systémem.
Autosedačka Nuna Pipa Next se základnou Pipa Base Next získala v nezávislých
spotřebitelských testech ADAC výbornou známku 1,6. Pokud se tedy rozhodnete pro
tuto autosedačku, získáte pro vaše miminko lehké a bezpečné vajíčko, které
můžete připoutat do auta pásem vozidla nebo pomocí základny Nuna Pipa Next
Base, na kterou je možné nasadit i pokračující autosedačku Nuna Told Next. Pokud
si navíc vyberete otočnou základnu Next Base, bude používání této autosedačky
maximálně komfortní i pro vás:-). Společně s kočárkem Nuna TRVL je také Nuna
Pipa Next ideálním cestovním bezadaptérovým systémem.
Maximální komfort zajistí pro Vaše miminko autosedačka Nuna Pipa Arra, která
umožňuje polohování zádové opěrky jak na kočárku, tak během cestování ve
vozidle. Takových autosedaček je na trhu jen několik. Arra Next s hmotností pouhých
3,6 kg je z nich ale zdaleka nejlehčí! K autosedačce Nuna Arra Next je nutné
dokoupit isofixovou základnu Pipa Next Base a nelze ji bez této základny do auta
instalovat. Doporučujeme ji proto zakoupit v našem SETU. Na stejnou základnu je
však možné nasadit i pokračující autosedačku Nuna Told Next.
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