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Specialized Como 3.0 Red

Artikelnummer 9042276
Merk Specialized
Naam Como 3.0 Red

Normale Prijs € 3.400,00

Actieprijs € 2.800,00

OMSCHRIJVING
Como is een relaxte, comfortabele elektrische fiets met de kracht voor een rit vol vertrouwen. Como laat jou meegaan met de flow door
je rijervaring te geven die vol zit met vermogen en plezier op een fiets waar je moeiteloos op rijdt. De lage instap van de Como zorgt
ervoor dat iedereen kan opstappen en fietsen. Een fietspositie waarbij je meer rechtop zit vermindert stress in de handen en in het
bovenlichaam van de rijder, waardoor rijders hun ogen comfortabel op de weg gericht kunnen houden.

 

PRIJSVERLAGING

Per 1-1-2023 heeft Specialized heel veel prijzen van e-Bikes verlaagd! Deze prijsverlaging is van toepassing op zowel 2022 als ook op
2023 modellen. Met deze verlaging zijn Sepcialized fietsen niet alleen kwalitatief maar ook qua prijs super aantrekkelijk en leidend in
de markt! 

Profiteer nu en wacht niet te lang, op = op!

 

PLUSPUNTEN 

Turbo Full Power 2.0E motor en 530Wh accu bieden een ongeëvenaarde rijervaring met een soepele, naadloze en bijzonder stille
ondersteuning van je inspanningen tot 25 km/h. De geïntegreerde controller reageert op je pedaal-input wat resulteert in een
intuïtieve versterking van je inspanningen met een ongelooflijk natuurlijk gevoel.

MasterMind en Mission Control - Het MasterMind display onthult alle relevante informatie over je rit, maakt afstemming van alle
real-time ondersteuningsniveaus en maakt over-the-air updates mogelijk, zodat je motor met de tijd beter wordt. MasterMind
integreert naadloos met de Mission Control app voor range-optimalisatie tools, geavanceerde aanpassing, diagnostiek tijdens het
rijden en meer.

Proven Smooth Efficiency - We hebben een custom testingmechanisme gemaakt om zelfs de kleinste hobbels te analyseren om
comfort en visie te verbeteren. Deze precisie, gecombineerd met een verende zadelpen, hoger volume banden en een 80mm
verende voorvork zorgt ervoor dat het rijden altijd stabiel voelt.

Turbo System Lock – Gebruik de Mission Control app om de motor van je fiets te ontkoppelen en activeer het
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sensorbewegingsalarm. Als de motor eenmaal op slot is, kan hij door niemand anders geopend worden dan door jou.

Volledig geïntegreerde verwijderbare en afsluitbare onderbuis accu – Makkelijk op te laden, eenvoudig te beveiligen.

Uitgerust met DRYTECH spatborden, LED voor- en achterlichten en een HD Rack bagagedrager die tot wel 27 kilo kan dragen. De
bagagedrager is compatibel met kinderzitjes en de steekas is berekend op een kar die je achter de fiets kunt hangen.

 

LEVERTIJDEN

Zoals je reeds gemerkt zult hebben is de e-bike een hot item. Als je om je heen kijkt zie je zelfs al meer e-bikes dan gewone fietsen.
Door de grote vraag naar e-bikes is er een tekort ontstaan aan onderdelen en componenten. Door deze tekorten lopen de levertijden
op en kunnen wij op dit moment helaas geen concrete levertijden communiceren. Een levertijd van 2 tot 6 maanden is op dit moment
meer regelmaat dan uitzondering! Voor seizoen 2022 is nu al bekend dat er niet genoeg fietsen geproduceerd kunnen worden om aan
de grote vraag te voldoen. Ook voor het nieuwe seizoen zullen fietsen weer snel uitverkocht raken. 

Wacht daarom niet tor het laatste moment met het reserveren/bestellen van je nieuwe fiets!

 

 

Specificaties

Model Como 3.0 red Kleur 1 Red Tint / Silver Reflective

Modeljaar 2022 Frame E5 Aluminum, bottom bracket motor
mount, fully integrated & lockable
downtube battery, internal cable routing,
lock and front rack mount

Versnellingssysteem Shimano Alivio Aantal versnellingen 9 versnellingen

Wielset Naven; Shimano MT400, velgen: 650b
disc, double-wall alloy

Wielmaat 27.5"

Banden Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 Voorvork SR Suntour MobieA32, 80mm travel,
lockout, fender-mounts, integrated light
mount

Accu Specialized U2-530, alloy casing, state of
charge display, 530Wh

Motor Specialized 2.0E, 50Nm torque, custom
tuned motor, 250W nominal

Display MasterMind TCD, w/handlebar remote,
built-in anti-theft feature, Bluetooth®
connectivity, customizable display pages

Afneembaar display Nee

Highspeed Nee Afneembare accu Ja

Beschikbare maten Onderstaand de framematen waarin dit
model wordt gemaakt: 

lichaamslengte 152-165 cm = framemaat S
lichaamslengte 165-183 cm = framemaat
M/L
lichaamslengte 183-196 cm = framemaat
XL

BELANGRIJK!
Voor seizoen 2022 zijn er per framemaat
slechts een beperkt aantal fietsen
beschikbaar, informeer vrijblijvend of het
gewenste framemaat nog leverbaar is!
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