
One Touch and Go!
NOW



Η μοναδική λειτουργία αυτόματης αναδίπλωσης δεν θυσιάζει την άνεση: χάρη στις 
γενναιόδωρες διαστάσεις του καθίσματος αλλά και της πλάτης, είναι ιδανικό για μεγαλύτερα 
παιδιά (κατάλληλο έως 22 κιλά).

The unique self-folding function does not compromise on comfort: the seat is wide 
and the backrest is well structured, for comfortable rides even for older children 
(approved up to 22 kg).

Στέκεται μόνο του, σε οποιαδήποτε κατάσταση:
- με τη θέση όρθια ή σε ανάκλιση
-με εντελώς ανοιχτή ή κλειστή κουκούλα
-με μη ευθυγραμμισμένους τροχούς

It folds up by itself and remains upright on its own, 
whatever the conditions: 
 
- with reclined or lifted backrest
- with fully open or closed hood
- with wheels pivoted in any direction

One Touch and Go!
NOW

Το καρότσι που διπλώνει μόνο του, με ένα άγγιγμα.

The stroller that folds up by itself with a touch.

Στέκεται μόνο του.

Self-folding without compromises.



51 cm

31 cm

60 cm

32 cm

175 mm 145 mm

Μεγάλη επεκτεινόμενη κουκούλα,
πλήρους κάλυψης, με εξαερισμό.

The hood is extending, full-cover 
type with an air vent.

Μεταφέρεται παντού χάρη στο χαμηλό βάρος του
(μόνο 7,2 κιλά) και είναι εξαιρετικά compact όταν 
είναι κλειστό.

It can be carried anywhere thanks to its lightness 
(only 7.2 kg) and its compactness when folded. 

Μεγάλο καλάθι μεταφοράς 
αντικειμένων, εύκολα προσβάσιμο.

The basket is large 
and can be easily accessed.

Εγγυάται άνετες βόλτες χάρη στους μεγάλους τροχούς 
με τις εμπρόσθιες και οπίσθιες αναρτήσεις.

It provides comfortable travel thanks to generously sized wheels, 
with bearings and front and rear suspension.

Άνετο κάθισμα 
(32 x 22 x 48 cm). 

Wide stroller seat 
(32 x 22 x 48 cm).





Shot Beige Splash Blue
AG84P0STB AG84P0SSB



Sprint Green

Snap Grey

AG84P0SPG

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
OPTIONAL ACCESSORIES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
DIMENSION AND WEIGHTS

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
INCLUDED

• Stroller complete with hood
• Storage basket
• Bumper bar

• Καρότσι με κουκούλα
• Καλάθι μεταφοράς αντικειμένων
• Μπάρα προστασίας

Dimensions open: 51 x 110 x 87 cm 
(w x h x d)
Dimensions closed: 51 x 60 x 31 cm 
(w x h x d)
Weight: 7,2 kg

Καρότσι ανοικτό: 51 x 110 x 87 εκ.
Καρότσι κλειστό: 51 x 60 x 31 εκ.
Βάρος καροτσιού: 7,2 κιλά

Αδιάβροχο
Rain Cover

Πρόσθετο εσωτερικό μαξιλαράκι 
Baby Snug Pad για καρότσι

Baby Snug Pad
 Stroller Adapter

Καλοκαιρινό κάλυμμα
Summer Cover for stroller

Σάκος μεταφοράς καροτσιού περιπάτου
Stroller carry bag

Τσάντες
Bags

Χειμερινός υπνόσακος καροτσιού
Stroller Winter Footmuff

A091KC005

A095KG003 A096PG840

A099PG500

AG84P0SNG



L’Inglesina Baby S.p.A.   
inglesina.com

Η Inglesina Baby S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε τυχόν
αλλαγές που κρίνει αναγκαίες για τη βελτίωση των προϊόντων που περιγράφονται στον παρόντα κατάλογο.
Τα χρώματα των προϊόντων και των εικόνων περιβάλλοντος που παρουσιάζονται στον κατάλογο θεωρούνται ενδεικτικά.
Για τη σωστή χρήση των προϊόντων συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

L’Inglesina Baby S.p.A. reserves the right to make, at any time and without notice, any changes it deems necessary in order to improve the products illustrated in this 
catalogue. The colours of the products and the setting images shown in the catalogue are to be considered as indicative.  
It is advisable to read carefully the instruction manual for the correct use of the products. 


