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INFORMAČNÍ LIST 

NNNNOVÝ PRODUKTOVÝ PRODUKTOVÝ PRODUKTOVÝ 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:  7 499 Kč 
 
Balení: 2 ks v kartonu 
                          
Rozměry:       910 x 140 x 460 mm  (D, H, V) 
 
Váha produktu:  8,05 kg  
 
Předpokládaný termín expedice: Zá ří 2012 
 
Číslo položky:   28-4977 
 
Čárový kód:   5010963512798 
       
Obrázek: 

 
Popis: 
Zážitek z vytrvalostního závodění si s tímto setem užijete naplno především díky vozu Peugeot 908 HDI FAP soupeřícímu s 
vozem Lola Aston Martin. Rozdají si to na obří trati ve tvaru pokřivené osmičky obsahující jedno přemostění a dvě překřížení 
drah. 
Set obsahuje také počítadlo kol a časomíru odpočítávající počet kol zbývajících do cíle. Počítadlo umožňuje nastavit si takřka 
libovolný počet kol od sprinterských závodů až po ty vytrvalostní (maximum je 999 kol). Časomíra také zaznamenává nejrychleji 
zajeté kolo na každé dráze, a to s přesností na desetinu sekundy (lze zobrazit až 99,9 sekund na kolo). Set je vybaven kvalitním 
LCD displejem a čistým zvukem. Dynamické brždění je další novinkou tohoto setu a umožňuje jezdci zastavit takřka na místě, 
podobně jako u nouzové brzdy! Tato dráha obsahuje díl se zvednutým mostem a dvě překřížení, která umožňují změnit dráhu. 
Přídavný zdroj energie (není součástí balení) připojený k této dráze umožňuje zvýšit rychlost dráhy.  
Obsahuje vozy s možností připojení digitálního čipu (označení DPR). Vozy mohou být snadným zapojením dílu C8515 (Digitální 
čip) použity také do závodních tratí z řady Scalextric Digital. 
 
Potřebné baterie: 2 x AA 
Potřebný prostor: 280 x 280 cm 
Délka trati: 855 cm 
 
Speciální vlastnosti: 
- Možnost zapojení digitálního čipu 
- Magnatraction (technologie využívající magnetu k udržení aut na trati) 
- Svítící přední světla 
- Svítící zadní světla 
- Jednoduchá výměna kartáčků 


