SIESTA DE LUXE 2017

MYŚLĘ, ŻE
WOLNOŚĆ TO
CZASAMI STAN
UMYSŁU.
Aung San Suu Kyi, polityk

Odpoczynek od codzienności. Wypad z deską surfingową i przyjaciółmi. Albo słoneczne,
letnie wakacje z rodziną. Rekreacyjny pojazd SIESTA DE LUXE jest otwarty na wszystko –
a w nim dużo miejsca na większy bagaż, wesołe chwile razem i spory apetyt na życie.
Wszystkie modele z tej serii posiadają standardowo kompletne wyposażenie o wysokiej jakości. Dzięki temu podróż w SIESTA DE LUXE staje się beztroską przyjemnością, połączoną z
komfortem domowych pieleszy. Bez drogich dodatków i specjalnych pakietów wyposażenia.
Dzięki gotowemu do podróży, kompletnemu wyposażeniu HobbyKomplett, SIESTA DE
LUXE może w każdej chwili ruszyć w drogę. Towarzysz podróży, który spełnia każde
życzenie!
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 arządzanie urządzeniami pokładowym CI-BUS z panelem sterowania TFT firmy Hobby
Z
Zaprojektowany przez firmę Hobby system zarządzania urządzeniami pokładowymi CI-BUS steruje wszystkimi urządzeniami i funkcjami w sieci pokładowej. Przycisk
sterowniczy i sześć dodatkowych przycisków pod wyświetlaczem umożliwiają wygodną i intuicyjną nawigację między pozycjami menu. Niezależnie od tego czy jest to
Truma, Dometic czy też inny producent: dzięki uniwersalnemu interfejsowi, nowe symbole i grafiki na panelu sterowania TFT firmy Hobby uwzględniają symbole
dowolnego producenta. W ten sposób łatwo się odnaleźć w znanym już środowisku symboli. Na wyświetlaczu można odczytać wskazania daty/czasu, temperatury
wewnętrznej/zewnętrznej, stanu napełnienia zbiornika na wodę oraz stanu naładowania akumulatora, bądź bezpośrednio aktywować ustawienia. Centralnie sterować
można także pozostałymi elementami wyposażenia połączonymi z magistralą, takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja. System jest ujednolicony, przystosowany do aktualizowania i kompatybilny z przyszłymi generacjami urządzeń. Już teraz za pomocą panelu sterowania można sterować maksymalnie 15 urządzeniami.
(przestrzegać wskazówek producenta)

 olidny dach i podłoga z TWS
S
Dach z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym tłumi odgłosy padającego deszczu
i oferuje w porównaniu do zwykłych dachów aluminiowych znacznie lepszą ochronę przed gradem.
To pomaga zmniejszyć koszty składek ubezpieczeniowych. Wszystkie modele SIESTA DE LUXE posiadają poza tym seryjnie wykonany spód z tworzywa
sztucznego, wzmocniony włóknem szklanym.

Wydzielone schowki o dużej pojemności
Duże, wydzielone schowki są ogrzewane i ocieplone ze wszystkich stron. Zamknięcie schowków
zabezpieczone jest solidnym, dwupunktowym
zamkiem dociskowym, posiadającym szeroki kąt
otwierania, ułatwiający wkładanie rowerów i innych
ponadgabarytowych bagaży. Dodatkowe drzwi
schowka od strony kierowcy należą do wyposażenia
seryjnego (tylko A70 GM). Dzięki gniazdom 12/230
V możliwe jest podłączenie zewnętrznych urządzeń
elektrycznych bezpośrednio w schowku.
(zależnie od modelu)
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HobbyConnect – sieć przyszłości (opcja)
Zaprojektowany specjalnie dla pojazdów turystycznych firmy Hobby system M2M HobbyConnect umożliwia
obsługę całej techniki pokładowej również za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety.
Warunkiem jest posiadanie aplikacji „MyHobby”. Aplikacja umożliwia bezpośrednie aktywowanie i odczytywanie
godziny, temperatur, poziomu napełnienia płynów i stanu akumulatora. Centralnie można sterować także innymi
komponentami pokładowymi, połączonymi z magistralą, takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja. HobbyConnect
zapewnia także połączenie systemu zarządzania urządzeniami pokładowym CI-BUS pojazdu z Internetem.

Przewód ciepłego powietrza

TWS

Przewody zasilające i
odprowadzające
chronione przed mrozem

Podłoga termiczna HOBBYTherm®
Wielowarstwowa, opatentowana konstrukcja
podłogi HOBBYTherm® o grubości 65 mm bazuje
na wysokoodpornej izolacji termicznej XPS.
Materiał ten jest szczególnie odporny na wilgoć i
rozkład. Przestrzeń ponad przewodami ciepłego
powietrza służy jednocześnie w sposób pośredni
jako ogrzewanie podłogowe.

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

 apicerka Floryda
T
Łatwa w pielęgnacji, wytrzymała i elegancka:
gustowna tapicerka seryjna Floryda.

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW
Część sypialna | opcjonalnie
Siedzisko
Kuchnia
Łazienka
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Schowek
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WERSJA

DANE TECHNICZNE

Liczba osób podczas jazdy

A

Alkowa

L

Długość całkowita

Miejsca do spania + opcjonalne
miejsca do spania

G

Garaż

B

Szerokość całkowita

Obniżony tył

M

Siedzisko środkowe

H

Wysokość całkowita

S

Siedzisko boczne

G

Dopuszczalna masa całkowita
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Modele przedstawione w prospekcie zawierają również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nienależące do
seryjnego wyposażenia. Dopuszczalne są różnice w strukturze i
kolorach przedstawionych przedmiotów wyposażenia, o ile są
one uwarunkowane cechami naturalnymi użytych materiałów i
są zgodne ze standardami handlowymi. To samo dotyczy zmian
technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej
lub lepszej, jakości produktu i pod warunkiem, że nie mają one
negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Austria · Belgia · Bułgaria · Chile · Chiny · Czechy
Dania · Estonia · Finlandia · Francja · Grecja · Hiszpania Holandia
Irlandia · Islandia · Izrael · Japonia· Korea Południowa · Litwa
Luksemburg · Niemcy · Norwegia · Polska · Portugalia · Rumunia
Słowenia · Szwajcaria · Szwecja · Tajlandia · Wielka Brytania · Włochy

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

SIESTA DE LUXE, sezon 2017, stan – sierpień 2016

PAŃSTWA PARTNER UMOWNY

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

