Highlights
Cechy
Highest safety and manufacturing standards

Smart and connected

Najwyższe standardy bezpieczeństwa i produkcji

Inteligentne i połączone

• Certyfikowane
najwyższym
poziomie including
amerykańskim
safety standardsnacovering
31 certiÞcations,
UL 2271/IEC

• Funkcja GPS i Bluetooth do lokalizowania i śledzenia Twojej

• CertiÞed to the highest level of U.S. and international

i międzynarodowym,
bezpieczeństwa
obejmujące
62133 (Battery Safety),standardy
UL 2272 (Personal
Hovercraft
Safety), CE,
31 certyfikatów, w tym UL 2271 / IEC 62133 (bezpieczeństwo
ISO 12001 (Safety Risk Assessment).
baterii), UL 2272 (bezpieczeństwo osobiste), CE, ISO 12001
• (ocena
Manufactured
a certiÞed ISO 9001:2015 supplier.
ryzykaby
bezpieczeństwa).

• Wyprodukowane przez dostawcę posiadającego certyfikat
ISO 9001: to
2015
Designed
last

• Steel-reinforced aluminum frame and Þxed neck make for a secure,

• GPS and Bluetooth capability to locate and track your Bird.

• Over-the-air app and Þrmware updates continuously improve

hulajnogi Bird.

the experience.

• Bezprzewodowe aktualizacje aplikacji i oprogramowania

• Features include:
Automatic notiÞcation
if your Bird is
sprzętowego
stale poprawiają
jakość obsługi.

tampered with or moved while digitally locked; ride history;

• Funkcje dostępne: Automatyczne powiadomienie, jeśli Twój Bird
and battery level.
zostanie naruszony lub przeniesiony podczas gdy blokada jest
aktywna, historia jazdy i poziom naładowania baterii.

Part of our flock

Zaprojektowany,
durable ride. aby trwać

Część naszego stada

•• Aluminiowa
rama wzmocniona
stalą iwheels
stabilnie
Custom-designed,
semi-solid tubeless
for zamocowana
virtually no ßats.
główka ramy zapewniają bezpieczną i ciągłą jazdę.

• Najlepsze
w swojej
klasie programy
with prioritized
customer
support. gwarancyjne i serwisowe
pojazdów z priorytetową obsługą klienta.

• Specjalnie
zaprojektowane,
półstałe
bezdętkowe,
smart Battery
Management System
andkoła
enhanced
lighting.

• Dostęp
za pośrednictwem
aplikacji
Bird do sieci wynajmu na
purchase,
for use in 100+ cities
worldwide.

• Features include: responsive brake system, longer-range battery,
praktycznie bez płaskich powierzchni.

• Funkcje obejmują: czuły układ hamulcowy, akumulator
o dłuższym zasięgu, inteligentny system zarządzania baterią
i ulepszone oświetlenie.

• Best-in-class warranty and vehicle maintenance programs
• Free dockless shared network ride credit with every

minuty w ponad 100 miastach na całym świecie.

Details
Szczegóły
SPECS

SPECYFIKACJA

Top Speed

Braking

29kmh/18 mph

Range maksymalna		 Up to 40km/25
Prędkość
29 km /mih

Regenerative front motor brake, rear
drum brake

Hamowanie 		
Connectivity
			

Silnik napędowy z funkcą 			
Bluetooth andtylny
cellular
hamowania,
hamulec bębnowy

Splash Resistant
Łączność		

IP34
Bluetooth
i sieć komórkowa

Weight Limit
Odporny
na zachlapanie

100 kg/220
lbs IP34
Stopień
ochrony

Limit wagi 		

Wheels

100 kg

Aktualizacje oprogramowania

Koła			

12800 mAh, 12.8 Amp-Hr

Światła				
Automatyczne przednie
Digitally secured motor lock
Lock
				
i tylne diody LED, 30-40 		
				
lumenów

Bateria 		

Battery Charge Time
6.4 Hours,
on existing
Zasięg				
Dodependent
40 km
charge

Czas ładowania akumulatora
6,4 godziny, w zależności od
10% grade
(79naładowania
kg/175 lb load)
Hill Grade
				
stanu

Firmware
Kąt
nachylenia wzniesienia
Lights

Over-the-air updates

10% (obciążenie 79 kg)

Automatic front and rear LEDs, 30-40
Bezprzewodowo
lumens

Blokada 			
DIMENSIONS
				
WYMIARY
Length 1,097.28 mm/43.2″
Długość 1097,28 mm		

Battery

Charging

Ładowanie		
			

9″ Semi solid pneumatic
9’’ Półstałe, pneumatyczne

Power supply unit with
12800 mAh, 12,8 Ah
country-specific charging cable

Zasilacz z kablem ładującym 		
odpowiednim dla danego kraju

Napęd zabezpieczony 		
blokadą cyfrową

Width 463.55 mm/18.25″
Szerokość 463,55 mm

Height 1,188.72 mm/46.80″
Wysokość 1188,72 mm		

Weight 98 kg/38.6 lbs
Waga 17,5 kg

