KABINA CESTUJÍCÍCH LETOUNU VTOL - ZURI FOUR
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Stropní panel pro kontrolu
klimatizace, osvětlení kabiny
a nastavení komfortní zóny.
Dotyková obrazovka je natočená
v mírném úhlu směrem k uživateli.
Interface panelu je rozdělen na dvě
poloviny pro oddělené nastavení
jednotlivých cestujících.
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technický prostor
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Infotainment
Na transparentní plochu pilotní
přepážky je promítán interface
uživatelova systému se standardní
nabídkou infotaimentu. Samozřejmostí
jsou údaje o letu, čas, poloha,
rychlost
a podobně.

660 mm

1 540 mm

200 mm

executive seat - Eggjet
Skořepinové sedadlo.

1 480 mm

tříbodový bezpečnostní pás

výklopný stoleček

Podobně jako v automobilu pasažéry
jistí tříbodový pás, který se vysouvá z
vnitřní strany opěradel.
Připoutání cestujících bude vyžadováno zejména při startu, přistání nebo
na doporučení pilota.

Klasický sklopný stoleček je
instalovaný ve dveřním panelu. Jde
o nezbytné vybavení kabiny.
Stolek je doplněn dvoumi velikostmi
držáků nápojů.

Pro bezpečný nástup i výstup je na
sloupcích kabiny instalováno madlo

chladící box s nápoji
Výsuvný chladící box uložený mezi
sedačkami, pro pohodlnou dostupnost
a intuitivní použití. Vychlazené nápoje,
eventuálně malá láhev šampaňského
či drobné občerstvení fungující jako
vhodný prvek tvořící úroveň executive.

úložný prostor pro příruční zavazadla

1 245mm

Zuri Four

1 399mm

1 280mm

Eurocopter EC 120 B

osvětlení
Plošné rozptylové osvětlovací panely
rovnoměrně osvětlují celý prostor
kabiny.
Intenzita osvětlení je regulovatelná
na stropním ovládacím panelu.

1 340mm
1 524mm

ambientní podsvícení

1 280mm

Bell 407

Eurocopter EC 120 B
Bell 407
Airbus H125
Zuri Four

Průduchy klimazizace jsou lehce
podsvíceny.

ústí klimatizace
V okruží zavazadlové přepážky jsou
umístěny průduchy vzduchotechniky.

1 460mm

1 300mm

Airbus H125

podvozkový prostor

1 650mm
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