
Nikko Peugeot 2008 DKR Elite Line 
       
De Nikko Peugeot 2008 DKR uit de Elite Line is een full function, 
radiografisch bestuurbare auto met semi-hobby specificaties en een 
waanzinnig en uniek proportioneel motorgeluid. 

De auto is digitaal proportioneel. Hierdoor is de besturing voor zowel gas geven als sturen zeer 
precies. Door de mate waarin je meer of minder gas geeft en/of stuurt zal de auto traploos 
reageren, net zoals bij een echte auto.

Om de echte race ervaring nog verder te benaderen is de auto uitgerust met een unieke 
proportionele geluidsmodule. Zodra je de auto aanzet, hoor je de motor starten en stationair draaien.
Hoe verder je de gashendel naar je toe trekt des te harder gaat de auto rijden. Tegelijkertijd hoor je 
het geluid van de motor mee veranderen: van rustig motorgeluid tot een brullende motor op maximale 
snelheid! 

De semi-hobby specificaties komen verder tot uiting in de lexaan kap, flexibele vering, de snelheid, 
de professionele 2.4GHz frequentie en het materiaal van de banden. 
De kap, gemaakt van lexaan, is extreem sterk en flexibel en kan dus tegen een stootje!
Soepele voor- en achterveringen zorgen ervoor dat je gemakkelijk op zowel de straat als onverharde 
wegen kunt rijden en dat met een snelheid van maximaal 20km/u. 
Door de 2.4GHz frequentie is een bereik tot 100m mogelijk. In combinatie met de Frequency Hopping 
technologie kun je zonder storing racen met maximaal 40 vrienden tegelijkertijd! Er wordt namelijk 
automatisch gewisseld van frequentie zodra er een andere auto in de buurt is die op hetzelfde signaal 
werkt. 

Deze set wordt geleverd in een luxe cadeau-verpakking met matzwarte afwerking en handvat.

De Peugeot 2008 DKR Elite Line is 
ready to run, dus inclusief:
- Afstandsbediening
- Handleiding
- 4xAAA batterijen voor de afstandsbediening 
- Oplaadbare 9,6V Li-FeP04 accupack en 1-uur snellader!

Afmeting Peugeot 2008 DKR Elite Line:
- 28 x 16 x 15cm

Adviesverkoopprijs: € 89.99
Leeftijd: Vanaf 8 jaar        
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Neem voor meer informatie contact op met:
Toy State Europe B.V.,  Moskesbaan 8, 4823 AH  Breda

Tel: +31 (0)76 54 80 500
Email: info-eu@toystate.com

www.toystate.com


