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*material	exclusivo	para	os	clientes	
Priscila	Goldenberg.	Proíbido	o	envio	a	
terceiros	sem	autorização	da	autora.

GRACO	4	EVER	EXTEND	2	FIT CYBEX	SIRONA MAGELLAN	MAXICOSI		5-in-1 CHICCO	NEXT	FIT	ZIP NUNA	RAVA

PODE	SER	USADA	COM	RECEM-
NASCIDO?	

SIM SIM SIM SIM SIM

PODE	SER	USADA	ATÉ	QUAL	IDADE? 10	ANOS 8	ANOS 10	ANOS 8	ANOS 8	anos

SUPORTA	ATÉ	QUANTOS	KILOS?

virada	de	costas	para	os	pais 1.81Kg	até	22.67Kg 2.26Kg	até	18.14Kg a	partir	de	2.26Kg 2.26Kg	até	18.14Kg 2.26Kg	até	22.67Kg

virada	para	frente	para	os	pais	(recomendado	
a	partir	de	1	ano) 9.97Kg	até	29.50Kg 9.97Kg	até	29.50Kg até	54.43Kg 9.97Kg	até	29.50Kg 11.33Kg	até	29.50Kg

SISTEMA	DE	CINTO	DE	SEGURANÇA
	ISOFIX	OU	através	do	cinto	de	segurança	do	

carro
	ISOFIX 	ISOFIX

ISOFIX	OU	através	do	cinto	de	segurança	do	
carro

	ISOFIX	OU	através	do	cinto	de	segurança	do	
carro

CADEIRA	RECLINA em	até	6	posições em	até	10	posições em	até	7	posições em	até	9	posições em	até	10	posições

AJUSTE	NO	APOIO	DA	CABEÇA ajuste	em	até	10	posições ajuste	em	até	10	posições ajuste	em	até	14	posições
vários	ajustes	de	acordo	com	o	crescimento	da	

criança
ajuste	em	até	10	posições

POSSUI	PORTA-COPOS 2	porta-copos	 1	porta-copos 2	porta-copos	 NÃO 2	clip	porta-copos

A	CADEIRA	VIRA	UM	BOOSTER	
(ASSENTO	DE	ELEVAÇÃO?

SIM NÃO NÃO NÃO NÃO

TEM	SISTEMA	DE	ALARME? NÃO SIM NÃO NÃO NÃO

CABE	DENTRO	DE	MALA	(23kg)	PARA	
LEVAR	NO	AVIÃO?

sim	desmontada	(*	ver	meu	vídeo	no	youtbe) NÃO NÃO NÃO NÃO

INFORMAÇÕES	ADICIONAIS	DO	
FABRICANTE

Projetado e testado para atender ou exceder o padrão US 
FMVSS 213

Rigorosamente testado contra colisões para atender ou 
exceder os padrões de segurança dos EUA

Além de atender ou exceder todos os padrões de segurança 
aplicáveis nos EUA, o Graco® 4Ever® Extend2Fit® foi 

testado contra impacto lateral para retenção de ocupantes 
somente com o sistema do cinto  de 5 pontos e os modos 

de posicionamento da correia.

O Sirona M com SensorSafe 2.0 monitora o bem-estar da 
criança sentada através do clipe de peito inteligente que é 

sincronizado com o receptor do veículo instalado e o 
smartphone do cuidador. O Sirona M com SensorSafe 2.0 
oferece um sistema LSP (Linear Side-Impact Protection) 

ajustável, que pode reduzir as forças de impacto lateral em 
até 25% quando usado corretamente,

Dirija com confiança, sabendo que o banco da Magellan é 
apoiado por mais de 30 anos de engenharia europeia e 

excede todos os padrões federais, incluindo o FMVSS 213. 
Nosso patenteado Air Protect ™ está embutido no encosto 

de cabeça para amortecer o impacto e igualmente 
importante. um travesseiro macio de conforto para a 

jornada diária do seu filho. 

O NextFit® iX foi projetado para durar, com “capacidade de 
adaptação” incorporada em todos os estágios ajustando o 
apoio de cabeça suave em nove posições. À medida que o 

encosto de cabeça é levantado, a posição da alça de ombro 
também aumenta para acomodar melhor as crianças em 

crescimento. Para facilitar a entrada / saída, o NextFit® iX 
Zip é equipado com um sistema de gerenciamento de cinto 

ComfortFlex® acolchoado que mantém os dois lados do 
cinto afastando-os até que a criança esteja pronta para ser 

afivelada.

cadeira fácil de instalar, descomplicada e excede os padrões 
de segurança americanos. Nosso assento de carro 

conversível RAVA é preenchido com pequenos extras, como 
espaço para as pernas, ajustes livres de problemas e nossa 

instalação única e simplesmente segura que torna a 
configuração fácil.

PREÇO	PRATICADO	JAN/19** a	partir	de	US$	279.99 a	partir	de	US$	329.95 a	partir	de	US$	449.95 a	partir	de	US$	269.99 a	partir	de	US$	449.95

**	preço	sugerido	nos	princiapis	sites	
americanos

MANUAL	DO	FABRICANTE
http://s7d2.scene7.com/is/content/Newellsync/NWL

0000590015B%204EverE2F%20EZ%204.6.17.pdf
http://cybex-online.com/media/carseats/sirona-m-

us/manuals/SironaSensorSafe_US_ES.pdf
https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/A13bD1i0jDS.pdf

https://www.chiccousa.com/on/demandware.static/-
/Sites-Chicco-

Library/default/dwc963cf49/manuals/car-
seats/chicco-nextfit-zip-car-seat-2018-manual.pdf

https://www.nuna.eu/media/catalog/manuals/r/a/ra
va_user_manual_1.pdf

PRISCILA	GOLDENBERG	-	ENXOVAL	DE	BEBÊ	NOS	EUA
@PRIGOLDENBERG


