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مشخصات فنی
بنزینی مجهز به توربوشارژرنوع موتور

)CC( 1499حجم موتور

انژکتور | پاشش چند نقطه ایسیستم سوخت رسانی

یورو 5استاندارد آالیندگی

4 / 16تعداد سیلندر / سوپاپ

)kw/rpm(  110/5500حداکثر قدرت

)N.m/rpm( 4500-215/2000 حداکثر گشتاور

اتوماتیک CVT +قابلیت تعویض دستیگیربکس

شانه ای با کمک برقیسیستم فرمان

دیسکی خنک شونده / دیسکیسیستم ترمز )جلو / عقب(

جلو:مک فرسون / عقب: نیمه مستقل با میل ترشن بارسیستم تعلیق

ابعاد
)mm( 1680×1830×4360طول و عرض و ارتفاع

)mm( 2550فاصله بین دو محور

)mm( 1554/1546فاصله بین دو چرخ جلو/عقب
215/55R17 / آلومینیومی سایز الستیک / نوع رینگ

)L( 52حجم مخزن سوخت
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تجهیزات ایمنی
ترمز پارک برقی مجهز به ایربگ راننده و سرنشین

TPMS کنترل فشار باد تایر ABS  سیستم ترمز ضد قفل

سنسور پارک عقب EBD سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز

دوربین دنده عقب ESP سیستم کنترل پایداری الکترونیکی

سیستم ضد سرقت موتور و بدنه TCS سیستم کنترل کشش

ISOFIX EBA  سیستم ترمز کمکی خودکار

رینگ 17اینچی آلومینیومی
سانروف پانورامیک پنل دیجیتال سیستم تهویه مطبوع

ترمز پارک برقی آینه های جانبی با تنظیم برقی، تاشو برقی و گرمکن دار ESP سیستم کنترل پایداری الکترونیکی

پیشرانه توربو

اتوماتیک CVT + قابلیت تعویض دستی

تجهیزات و امکانات رفاهی
استارت دکمه ای

سیستم ورود بدون کلید

سنسور باران

سنسور نور

کروز کنترل

سان روف پانورامیک

سیستم صوتی با نمایشگر لمسی بزرگ

اتصال به تلفن همراه

آینه های جانبی با تنظیم برقی 
تاشو برقی و گرمکن دار

تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو

صندلی چرم+تنظیم برقی 6حالته صندلی راننده

کنترل پانل تهویه مطبوع برقی

4360mm
2550mm

1830mm
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