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THE NEW CT200h

The pursuit of perfection



— באשר לנתונים המפורטים בעלון זה: עשויים לחול שינויים במוצר לאחר ההכנה לדפוס של עלון זה בתאריך 01.03.11, ט.ל.ח
— צריכת דלק מבוססת על נתוני היצרן על פי ממצאי הניסויים שנעשו במעבדה מוסמכת לפי התקן האירופי EEC 1268/80 בסימולציה של תנאי נסיעה עירונית ובין עירונית.

— במהלך זמן האספקה, היצרן שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במבנה ובצורה, בגווני הצבעים ובמפרט המוצע, כל עוד השינויים סבירים מבחינת הקונה ואינם פוגעים בטובת המוכר.

PREMIUM-בתוספת לחבילת ה*

1765 mm 4320 mm
2600 mm

1440 mm

מפרט אבזור

נוחות

Drive Mode Selector — בורר מצבי נהיגה

 •  EV MODE — לנסיעה באמצעות המנוע החשמלי בלבד

 •  ECO — מאפשר נסיעה חסכונית בדלק

 •  NORMAL — מספק את האיזון המושלם שבין צריכת דלק לביצועים

  •  SPORT — מעניק חווית נהיגה ספורטיבית, תגובת המצערת מתחדדת, כיול ההגה ותיבת ההילוכים
    משתנה, תצוגת לוח המחוונים משנה צבעו מכחול לאדום ומד ההספק ההיברידי הופך למד סל"ד

הגה מתכוונן לגובה ולעומק

חלונות חשמלים אוטומטים, קדמיים ואחוריים

חבילת תאורה פנימית

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לצד שמאל ולצד ימין עם מסנן אוויר

משענת יד קדמית הכוללת תא אחסון

מערכת התנעה ללא מפתח

מראות צד חשמליות ומפשירות אדים

מושב אחורי מתקפל ומתפצל 60/40

ריפוד בד מהודר

מושב נהג מתכוונן לגובה

UV שמשות צד מבודדות חום וקרינת

שקע חשמל 12V בקונסולה המרכזית

תצוגת מחשב מרכזי להצגת מידע על מערכות הרכב

עיצוב

הגה בעל חיפוי עור

חישוקי מגנזיום "16

ספוילר אחורי 

 LED פנסי בלימה אחוריים בטכנולוגיית

LED פנסים קדמיים עם תאורת יום

בטיחות

חגורות בטיחות במושבים הקדמיים בעלי מנגנון קדם מותחן

WIL - מנגנון בטיחות לשמירה על הראש וחוליות הצוואר במושבים הקדמיים

ABS — מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה

EBD — מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרוני

ECB-R — מערכת בקרת בלימה אלקרונית

TRC — מערכת בקרת אחיזת כביש

VSC — מערכת בקרת יציבות הרכב

EPS — )מערכת היגוי חשמלית )משתנה בהתאם למהירות

BAS — מערכת עזר לבלימה

BOS — מערכת לניתוק כוח המנוע במצבי חירום

HAC — מערכת עזר לזינוק בעליה

מתג ביטול כרית אוויר לנוסע

Isofix — עיגון כסא ילדים במושב האחורי

פנסי ערפל קדמיים

8 כריות אוויר עם פתיחה מבוקרת: 2 קדמיות, 2 לברכיים, 2 צד קדמיות, 2 מסוג "וילון"

מיגון

אימובילייזר מקורי

שמע

חיבור USB ו-AUX לנגני שמע חיצוניים

MP3 מערכת שמע עם רדיו-דיסק קורא

קישוריות טלפון Bluetooth )בהתאם לסוג המכשיר(

פיקוד מההגה על מערכת השמע, טלפון, פקודות קוליות ומחשב הרכב

6 רמקולים

*PREMIUM TECH חבילת

חיישן גשם

MP3 מחליף ל-6 דיסקים קורא

ממשק מערכת הטלפון על גבי המסך הצבעוני

מסך "7 צבעוני בטכנולוגית Remote Touch לשליטה על מערכות הרכב

מערכת שמע משודרגת בעלת יחידת מגבר נפרדת ו-10 רמקולים

)Keyless( מערכת פתיחה ונעילה ללא מפתח

PREMIUM חבילת

חיישני חנייה אחוריים בהתקנה מקומית

חלון גג חשמלי

מצלמה אחורית על גבי מסך במראה הפנימית

מראה פנימית מתכהה אוטומטית נגד סינוור

שמשות כהות לנוסעים מאחור

מפרט טכני

מנוע בנזין

VVT-iסוג מנוע בנזין

1798נפח מנוע )סמ"ק(

L4 / 16צילינדרים / שסתומים

5200/99הספק כ"ס/סל"ד

2800/14.5מומנט קג"מ/סל"ד

מנוע חשמלי

136הספק מערכת כולל — בנזין וחשמל )כ"ס(

82הספק )כ"ס(

21.1מומנט )קג"מ(

ביצועים

10.3תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(

180מהירות מירבית )קמ"ש(

צריכת דלק

4.1עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

4.0בין עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

4.1משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(

45נפח קיבולת מיכל דלק )ליטר(

אוקטן 95סוג דלק

 CO2 94פליטת

 2מדד ציון ירוק

מערכת הינע

קדמיתהנעה

אוטומטית רציפה עם בקרה אלקטרונית )E-CVT(תיבת הילוכים

מערכת מתלים ובלמים

דיסקים מאוורריםבלמים קדמיים

דיסקיםבלמים אחוריים

מקפרסוןמתלים קדמיים

עצמות עצה כפולותמתלים אחוריים

מידות ומשקולות

4320אורך כללי )מ"מ(

1765רוחב כללי )מ"מ(

1440גובה כללי )מ"מ(

2.7מספר סיבובי הגה מנעילה לנעילה

1845משקל כולל )ק"ג(

1410-1465משקל עצמי )ק"ג(

2600מרחק סרנים )מ"מ(

345נפח קיבולת תא מטען )ליטר(

955נפח קיבולת תא מטען עם מושב אחורי מקופל )ליטר(

10.4קוטר סיבוב )מטר(

205/55R16צמיגים

התמונות להמחשה בלבד.


