
 

Esta campanha é promovida pela Caixa e os equipamentos são comercializados pela empresa Mbit – Computadores e Serviços de 
Informática, S.A., que garante a faturação, entrega e serviço pós venda. Campanha válida salvo rutura de stock. 
 

 
  Trotinete Elétrica Mi Essential - XIAOMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Especificações 

 
Dimensões C x L x A [1] (cm) 108×43×114 

 Após a dobragem: C x L x A (cm) 108×43×49 

Peso  Peso do item (kg) Aprox. 12,2 

Loja Caixa  |  Mobilidade e Viangens 

Este modelo de fácil transporte 
é o seu novo parceiro para 
desafios urbanos. 

Com baterias de grande 
qualidade, sistema de travagem 
duplo, pneus duradores e 
seguros esta trotinete pode ser 
o que te falta para chegares 
mais longe na tua jornada. 

A oferta inclui capacete 
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Requisitos de condução Intervalo de carga (kg) 25-100 

 Idade 16–50 

 Altura corporal (cm) 120–200 

Parâmetros principais Velocidade máxima (km/h) Aprox. 25 

 Intervalo geral [2] (km) Aprox. 30 

 Ângulo máximo de subida (%) Aprox. 14 

 Superfícies adequadas 
Estradas de cimento, asfalto e terra 
batida, bermas inferiores a 1 cm, 
frestas com diâmetro inferior a 3 cm 

 Temperatura de funcionamento (°C) -10–40 

 Temperatura de armazenamento (°C) -20–45 

 Classificação IP IP54 

Bateria Tensão nominal (V CC) 36 

 Tensão de entrada máxima (V CC) 42 

 Capacidade nominal (Wh) 280 

 Sistema de gestão de bateria inteligente 

Proteção contra temperaturas 
anómalas/curto-circuitos/subtensão/ 
sobretensão/carga excessiva 
dupla/descarga excessiva dupla 

Motor da roda Potência nominal (W) 250 

 Potência máxima (W) 500 

Adaptador de carregamento Potência de saída (W) 71 

 Tensão de entrada (V CA) 100–240 

 Tensão de saída (V CC) 42 

 Corrente de saída (A) 1.7 

 Tempo de carregamento (h) Aprox. 5 

Inclui  Capacete Urbanglide 


