
Princess S60

MOTORER & DRIVLINA

1 2x MAN V8-1200 (2 x 1,200hk)

1

Variabel bog- och häckpropeller med "hold"-funktionalitet. (OBS: Standard 

bogpropeller uppgraderas till 170kg och en 170kg häckpropeller)

1

Yacht Controller Wireless fjärrkontroll Dual Band med motorreglage, bog- 

och häckpropeller och ankarspel förut

STABILISERING

1 Seakeeper Gyrostabilisator (NG9)

SKROVFÄRG

1

Vitt skrov (med mörkgrå vattenlinje och svart bottenfärg, vit avbärarlist på 

skrov och batplattform, rostfritt inlägg)

1 Flybridge styrkonsol, flybridge wetbar och sittbrunnsbar lackerade silvergrå

INTERIÖR

1

Standard förarkonsol i antracit med svart skinn och med förarstolar i svarta 

skinn med ljusa kontrastsömmar

1 Valnötsinteriör, mattlackerad (durken i pentry är i valnöt som standard)

1 Durk i valnöt i hela salongen, trappan ner och utrymmet mellan kabinerna

1 Lös matta på durken mellan TV-bänk och soffa i salong

LAYOUT

1 Crew cabin akterut med enkelbädd och separat WC med dusch

1 Elektrisk skjutbara bäddar i styrbord kabin

1

Elektriskt höj- och sänkbart bordsstativ med utfällbart bord istället för 

soffbord i främre salongen

PENTRY

1 Pentrybänk i Avonite Ice Crystal

BADRUM

1 Badrumsbänk i Avonite: Carrara White (blank finish)

1 Badrumsdurk i Avonite: Koko White (matt finish)

1 Golvvärme i båda främre WC

1 Badrumsbänk i annan Avonite än standard

FÄRGSÄTTNING

1 Textilier från Quartz VI eller Milan VIII är standard
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1 Tilläggskostnad för Quartz Taupe skinn i salong och dinette

1 Tilläggskostnad för Quartz skinn i soffa i midkabin

1 18 dekorationskuddar

DÄCKSUTRUSTNING

1

Elhydraulisk sänkbar badplattform (450kg SWL - maxvikt gummibåt 300kg) 

med gummbåtssystem

1 Teak på skarndäck och fördäck

1 Teak på flybridge

1 Kaffebord i teak på fördäck

1 Elektiska vinchar på akterdäck (2)

1

Tredje styrplats i sittbrunn (motorreglage, nödstopp och 

bogpropellerkontroll)

1 Elektrisk öppningsbar taklucka förut i salongen med rullgardin

1 Elektrisk markis över akterdäck

1 Rostfritt ankare istället för standard (32kg)

1 Räkneverk på kätting till ankarspel förut monterad på båda styrplatserna

1 Skandinavisk drop-down pulpit förut

1 Laddare och elektrisk pump för Williams installerade i garage

GENERATOR

1

ONAN 17.5Kw / 50Hz generator (med hydrohush avgassystem) istället för 

standard (rekommenderas vid klimatanläggning eller gyro)

ELEKTRISK UTRUSTNING

1 Kontinentala 220V/240V uttag (Skandinavien)

1 Diskmaskin i pentryt (lådmodell)

1 Elektrisk grill i wetbar i sittbrunn

1 Ismaskin i sittbrunn

1 Undervattensbelysning (4st Lumishore SMX52 - Vit)

1

Undervattensbelysning akterut på skrovets sidor (4st Lumishore SMX52 - 

Vit)

3 Handdukstork (ange i vilket badrum)

1 Tvättmaskin/torktumlare (monterad i nedgångtrapp till midkabin)

1 Däcksbelysning akterut (monteras på flybridge)

1 Yttre ljuspaket inkluderande 12 extra LED lampor på skarndäck och akterut

1 Upplyst Princesskrona på akterspegeln

UNDERHÅLLNING
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1

STANDARDSYSTEM

Salong - 49" HD LED TV (med 3D kapacitet på el hiss) med Harman Kardon 

2.1 Blu-raysystem (med Bluetooth) och KEF högtalare

Midkabin - 40" HD LED TV (med 3D kapacitet) med Fusion MS-AV750 

Radio/DVD/MP3-spelare med Bluetooth

Sittbrunn - vattentäta högtalare kopplade till salongsstereo med fast 

fjärrkontroll

Flybridge - Fusion MS-UD650 Radio/iPod/MP3-spelare med vattentäta 

högtalare

1

PREMIUM LJUDSYSTEM

Salong - Harman Kardon 5.1 Blu-raysystem (med Bluetooth) och KEF 

högtalare

Midkabin - Harman Kardon 2.1 Blu-raysystem med Bluetooth och KEF 

högtalare istället för Fusion MS-AV750

Sittbrunn - vattentäta högtalare kopplade till salongsstereo med fast 

fjärrkontroll

Flybridge - Fusion MS-UD650 Radio/iPod/MP3-spelare med vattentäta 

högtalare

1

Förkabin - 32" LED TV och Fusion MS-AV750i Radio/DVD/MP3-spelare med 

Bluetooth

1 2x Satellitantenn för TV och Internet

NAVIGATION

1

Standard navigationsutrustning inkluderar:

Raymarine gS165 multifunktions färgdisplay på övre och nedre styrplats 

innehållande gps/kartplotter, logg och ekolod. Raymarine Evolution 

autopilot med P70R kontroll på båda styrplatserna. I tillägg visas motordata 

inkl bränslemätare i en separat 9" multidisplay på båda styrplatserna

1 Raymarine Super HD färgradar med 48" 4kW skannerantenn

1 En andra Raymarine gS165 färg multidisplay på nedre förarplats

1 Fast monterad fjärrkontroll (RMK-9) för GS multidisplay på nedre styrplats

1

Raymarine i70s 4" multidisplay på nedre styrplats (för separat visning av tex 

logg och lod)

1 En andra Raymarine gS165 färgmultidisplay på övre styrplats

1 Fast monterad fjärrkontroll (RMK-9) för GS multidisplay på övre styrplats

1

Raymarine i70s 4" multidisplay på övre styrplats (för separat visning av tex 

logg och lod)

1

Raymarine kartplottrar har inbyggda sjökort över vissa delar av världen, 

ange område:

1

Raymarine AIS Class B sändare och mottagare kopplad till kartplotter med 5 

ft (1.5m) antenn

1 Akterkamera kopplad till plottrarna
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1 Raymarine 260 VHF/DSC (dubbel station) med intercom och loudhailer

KLIMATANLÄGGNING

1

Reversibel klimatanläggning/värmare: (74,000 Btu - tropisk specifikation upp 

till 40°C,  inkl utblås i alla kabiner och badrum) Rekommenderad generator : 

11 kW

1

Klimatanläggning i crew cabin: 6,000 BTU (med SMX kontroll) och separat 

utblås i WC

VÄRME / DEFROSTER

1 Defrostersystem på frontrutor med luft uppvärmd via varmvattensystemet

SEPTIKTANK / TOALETTER

1 Elektrisk tömning av septiktank

1 Crew cabin WC kopplat till septiksystemet

TEXTILIER EXTERIÖRT

1 Soldyna och soffa på fördäck i Movida Met

1 Reticulated skum i soldyna på fördäck istället för standard

1 Kapell för dynor på fördäck

1

Flybridge och sittbrunnsdynor i Movida Met Macadamia med 

kontrastfärgade inlägg Met Sterling och sömmar

1 Sittbrunnskapell i mörkgrått med rutor

1 Biminitop - Mörkgrå Sunbrella kapellduk

1 Extra kostnad för elektrisk justering av bimini

1

Reticulated skum i alla standarddynor exteriört i sittbrunn och på flybridge 

istället för standard

1 Kapell för solbädd, soffa och bord i sittbrunn

TILLBEHÖR

6

Princessservis (5 delar med tallrik, assiett, skål och kaffekopp med fat) - per 

person

6 David Mellor 'Paris' bestick (6 delar) - per person

6 Princessglas - 1 vinglas, 1 dricksglas

1

Stolar till dinette och främre salong (2) som kan stuvas i trappa ned till 

boendeutrymmet

SJÖSÄTTNING, FRAKT OCH LEVERANS

1

Sjösättning och uppstart för sjöleverans i Plymouth inkl 3200 liter diesel (PDI 

& Seacommissioning)
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