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Snappi to spacerówka o wielu możliwościach, pozwalająca na spełnienie  wielu wymogów
użytkownika i osoby obsługującej. Jej atrakcyjny projekt  wykonano z wysokiej klasy aluminium,
które łączy w sobie siłę, trwałość i  niewielką wagę. Spacerówka jest łatwa w składaniu, co
pozwala używać jej  na co dzień. W standardzie wyposażona jest w regulowaną rączkę dla 
zapewnienia komfortu osobie prowadzącej. Wysokiej jakości koła tego  uniwersalnego wózka
zapewniają łatwość prowadzenia i wyjątkową  sterowność.
Umieszczony centralnie gazowy tłok zapewnia łatwość w  przechylaniu siedziska w przestrzeni.
Jednocześnie zapewnia maksymalne  bezpieczeństwo dziecka, które w nim siedzi. Regulacja
odbywa się poprzez  obsługiwaną jednym palcem dźwignię. Wystarczy nacisnąć, a siedzisko w 
bezpieczny sposób odchyli się do tyłu samo, do żądanego położenia.  Stopień odchylenia jest
regulowany płynnie, ponieważ nie posiada z góry  ustalonych pozycji odchylenia.

Spacerówka Snappi, w odróżnieniu od innych dostępnych na rynku  produktów, została tak
zaprojektowana, aby zapewnić szeroki zakres  regulacji, który pozwal, by wózek rósł wraz z
dzieckiem. Regulowana  wysokość oparcia zapewnia dodatkowe 17 cm dla większych dzieci. 
Głębokość siedziska regulowana jest aż o 10cm. Regulowany podnóżek  pozwala dostosować
wysokość i kąt nachylenia, co zapewnia możliwość  utworzenia optymalnej pozycji
zapewniającej komfort i wygodę dziecka.  Jedną z dodatkowych opcji jest dynamiczne oparcie,
które pozwala  dziecku na samodzielne odchylenie oparcia w tył, a następnie powrócenie  do
ustalonej wcześniej pozycji.
Spacerówka składa się z podstawy  jezdnej i siedziska, które można odłączyć od podstawy, co
w znacznym  stopniu ułatwia składanie i transport spacerówki. Firma Tendercare  zadbała
również o bezpieczeństwo i zastosowała specjalny system  blokujący przed przypadkowym
wypięciem siedziska z podstawy.

Szeroki zakres dodatkowych opcji gwarantuje możliwość dostosowania spacerówki nawet do
najbardziej wymagających użytkowników. 
Wykonana  z oddychającego materiału tapicerka jest łatwa w czyszczeniu i odporna na
działanie ognia zgodnie ze standardami brytyjskimi. Dodatkowo  spacerówka pozytywnie
przeszła testy wypadkowe opisane w normie  ISO7176/19.
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