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Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

89

Smoov One 010

1592897 Alber Smoov One - 6 km/h - Comando incluído com suporte para 
regular a velocidade e ligar/ desligar 4 465,91

1592898 Alber Smoov One - 10 km/h - Comando incluído com suporte para 
regular a velocidade e ligar/ desligar 4 606,35

Consulte a Invacare e verifique se a sua cadeira é compatível com o equipamento

OPÇÕES OBRIGATÓRIAS

1592899 Kit de fixação Smoov One - Cadeira de rodas com chassis rígido 303,35

1592900 Kit de fixação Smoov One - Cadeira de rodas com chassis de 
encartar 303,35

1584856-SM
Montagem do kit de fixação Smoov One pela Invacare para cadeiras 
já existentes. Gratuito para encomendas em conjunto com cadeira de 
rodas.

224,70

OUTRAS OPÇÕES (NÃO OBRIGATÓRIAS)

1489214 Rodas anti-volteio Alber, par 337,05

1594521 Mala de Transporte para Smoov 187,25

App Smoov - gratuita para o seu smartphone! Inclui: seleção do modo de 
condução, função cockpit, registo de trajetos, diagnósticos. 
Disponível para descarga gratuita através da Play ou App Store.

Pack Mobility Plus - Android e iOS 
Inclui: velocidade máxima até 10 km/h (129,99€), diagnósticos, controlo 
automático de velocidade.
Utilizadores de IOS e Android devem fazer a compra direta na Apple Store 
(sem intervenção da Invacare)

Obrigatório preencher:
Para seguimento de encomenda / determinar a compatibilidade do produto com a sua cadeira, 
indique:

Marca:

Modelo:

Número de série:

Código Descrição P.R.P. €

Alber® Smoov One
Assistente elétrico para cadeira de rodas manual

Código ISO 12 24 09 - Unidades de propulsão

Descrição:
- Unidade de apoio à propulsão da 
cadeira de rodas manual com controlo 
por roda com eixo multidirecional, 
motor integrado e estrutura de ligação 
à cadeira com pega de transporte e 
baterias de lítio incorporadas. 
Ligação de bluetooth à unidade de 
condução instalada no chassis anterior 
da cadeira (esquerda ou direita).
- Leve: 7,2 kg
- Luz de posição traseira e conexão USB

- Compatível com cadeiras de rodas 
manuais com chassis rígido ou de 
encartar
- Conexão com a app Smoov através 
de Bluetooth (autonomia, velocidade, 
modos de condução, etc)
- Carregador com entrada magnética 
EasyConnect
- Autonomia até 20 km
- Peso máximo de utilizador: 140 kg

1592900

1592899

Alber®

(Medida de exterior dos tubos do chassis)

(Medida de exterior dos tubos do chassis)

cm

Lagura de assento

Altura traseira da 
cadeira

cm

Distancia entre eixos 
da roda traseira
(apenas para 
cadeiras de encartar)

cm


