TZZ

Mobilhållare

Hållare för golfbag

Sidoväska

Löstagbart batteri
OBS! TIllbehören ingår ej.

Körglädje, klimatsmart och säker
MXVEǻOIR
Känn vinden i ansiktet, njut av vägen till
mötet eller ta dig bekvämt runt golfbanan.
Istället för bilen tar du genvägarna genom
city med en eldriven Fat Azz rider. Användningsomr¯dena är m¯nga ocL Ǽe\ibiliteten
att åka vart du vill är nästintill total.
Kom bara ihåg att alltid ha koll på att batteriet är tillräckligt laddat för det är riktigt
roligt att cruisa, och även om Ǽäktar skönt i
håret och lagen kan tolkas på olika sätt så
rekommenderar vi du använder hjälm när du
kör ett elfordon.

TIGMǻOEXMSR
• 2000 W borstlös motor
• Batteri 60V 20Ah
• Hydraulisk stötdämpare fram
• Skivbromsar fram och bak
• 18 tums däck, bredd 24cm
• Bluetooth högtalare
• LCD-display med hastighetsmätare och
batteriindikator
• LED-strålkastare, bromsljus och blinkers
• Stöldlarm med fjärrkontroll
addning
• Upp till 4-5 mil p
på en laddning
säten
e .
• Dubbla säten.

www.fatazz.se

oms

14 900 kr exkl m
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Snö, sand, upphill, do[nhillƾ
2en denna 21vä\lade FA8bike tar du dig
framåt med cool stil.

TIGMǻOEXMSR
• 26ƹ [heel fatbike
• 21 vä\lad Shimano
ki b
f
b k
• Skivbroms
fram
& bak

Denna är alltid laddad med
mänsklig
mäns
n klig po[er.

oms

4 900 kr exkl m

www.fatazz.se
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En högtalare som förhöjer festens musik
med kvalitativt och högt ljud men också
med härligt ljus från högtalarelementen.
Med två feta 15” högtalar-element och en
grym bas spelar du lika bra hemma en
solig dag på altanen som i festlokalen efter
bröllopet.
Det unika ljuset från högtalarna ger en unik
touch.

Bluetooth

USB

3,5 mm kontakt

SD Kort

Flera sätt att koppla in
Du kopplar lätt upp telefonen med Bluetooth
eller 3,5mm kontakt, men kan också koppla
in en D/ mi\er med <L7 och det går att seriekoppla högtalare till den stora festen.
Den har även 7adio, USB och SD uttag som
du kan spela direkt ifrån. Du Ǽyttar den enkelt med de inbyggda hjulen.
TIGMǻOEXMSR
• E\trem Bas och 200[att
• 115cm hög med hjul
• Bluetooth, <L7 inut, USB, SD card, FM
7adio mm
• 5 kanals equalizer
bely
ysning
• 43oǺ belysning

oms

3 900 kr exkl m

www.fatazz.se
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Bluetooth

USB

3,5 mm kontakt

SD Kort

Rock without hassle.
Multifunktionell högtalare med trådlös
laddning
Ta med högtalaren till stranden, fjället eller
till kontoret. Spela musik eller använd den till
telefonkonferensen. Lägg telefonen ovanpå
för trådlös laddning.

TIGMǻOEXMSR
• Portabel bluetooth speaker
• Wireless charger
• Conferense phonespeake
• 360 ljud
• USB, micro USB, Bluetooth, SD card, radio,
3,5 mm
• Dimenstioner:120*120*125mm
• Vikt:720g
720g

Bra ljud och funktioner som ger er quality fun
s

360 kr exkl mom

www.fatazz.se

TZZ o
g
o
t
m
o
o

*RO®RWPEFVEO®RWPSVƾ
Bra ljud och så snygga att hela du
kommer skina.
Perfekta med ANC för att ta bort yttre
ljud, så musiken når dina inre.
Allt från grym bas till njutningsfulla
yogatoner spelar dessa feta lurar.

TIGMǻOEXMSR
• Bluetooth Version 5.0
• E\trem bas
• ANC (Active Noice Canceling)
• Handsfree
• Speltid 30 timmar
• Laddtid: 3 timmar

s

1 390 kr exkl mom

www.fatazz.se
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FatAzz in ear lurar med kvalitet och grymt
ljud, allt inkapslat med ett härligt fodral.
Dessa levererar treble´n´bass, med känsla
till dina promenader, på dina resor, eller i din
favoritfåtölj.
En FatAzz produkt som inte syns, men som
garanterat märks… hela du kommer le

TIGMǻOEXMSR
• Bluetooth Version 5.0
• Po[ercase kapacitet: 420 mAh
• Speltid 5 timmarladdning
• Laddtid: 2 timmar
• Handsfree

s

360 kr exkl mom

www.fatazz.se
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3,5 mm kontakt

SD Kort

'IXLIOMRKSJXLIFIEGL
Sprid musiken med en Free-sbee.
Släpa inte med allt, ha högtalaren inbyggt i
frisbeen.

TIGMǻOEXMSR
• Waterproof frisbee speaker [ith Ǽash lights
• IP<6 [aterproof
• Magnetisk laddning
• Storlek 270 mm I diameter

s

249 kr exkl mom

www.fatazz.se
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1 990 kr exkl mom
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Vi väntar på en het sommar, och inget är
skönare än en Ǽäktande vind. Denna snygging kan du placera på kontoret, vardagsrummet eller för att svalka ner sovrummet.
Snygg design, skön luft, en som verkligen
syns i det dolda…
Snygg luft helt enkelt…

TIGMǻOEXMSR
• Bladlös Ǽäkt
• Barnsäker
• Mått: 8\22cm
• Utbytbart HEPA reningsǻlter
• Timer
• Lågt ljud
• 8 level
• Fjärrkontroll
• 360* rotation

www.fatazz.se
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Ladda din telefon samtidigt som du har
kundmöte, sitter på tåget, eller ǻlosoferar på
stranden…

TIGMǻOEXMSR
• Trådlös laddning 6000 mah
• Usb , micro usb, Usb c & adapter till Lightning
• Linjerat A5 papper

Men en ”Po[er Planer” har du kontrolll på
livet och har alltid ström till telefonen.
s

495 kr exkl mom

www.fatazz.se

