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Comfort

520 טווח נסיעה משולב ק"מ לפי שיטת
NEDC  מדידה

מפרט
כללי

460 WLTP טווח נסיעה משולב ק"מ לפי תקן

SUV-D קטגוריה

חשמלי סוג הנעה

מרכב אחוד מבנה מרכב

הילוך יחיד תיבת הילוכים

מערכת קירור נוזל חכמה ניהול תרמי   

Mode 2 | 6.6Kw ]AC]kw הספק טעינה

CCS | 145Kw ]DC]kw הספק טעינה

80%-30% תוך 30 דקות זמן טעינה מהירה

טעינה מלאה תוך 11 שעות טעינה ביתית

7.9 האצה 0-100 קמ"ש [שניות[

160 מהירות מרבית [קמ"ש[

5 שנים או 150,000 ק"מ )המוקדם מביניהם( אחריות על הרכב

8 שנים או 150,000 ק"מ )המוקדם מביניהם( אחריות על הסוללה

4698 אורך [מ"מ[

משקל
ומידות

1908 רוחב [מ"מ[

1696 גובה [מ"מ[

2800 בסיס גלגלים [מ"מ[

5 מספר נוסעים כולל נהג

1920 משקל עצמי [ק"ג[

467 נפח תא מטען מושבים מורמים [ליטר, עד גובה המדף[

1141 נפח תא מטען מושבים מקופלים [ליטר[

235/50R19 מידת צמיגים

ערכת ניפוח גלגל רזרבי

159 מרווח גחון מינימלי [מ"מ[

204 הספק מירבי [כ"ס[

72 קיבולת סוללה )קוט"ש(

32.6 מומנט )ק"ג/מטר(
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Comfort
15.6 NEDC משקל צריכת חשמל קילוואט/שעה ל-100 ק"מ

17.2ומידות WLTP צריכת חשמל קילוואט/שעה ל-100 ק"מ 

הנעה קדמית הנעה

מערכת 
שילדה

עצמאי מסוג מקפרסון מתלה קדמי

עצמאי רב-חיבורי מתלה אחורי

דיסק מאוורר בלם קדמי

בלם אחורי דיסק

הגה כוח עם תגבור חשמלי הגה

אינץ' דו-גוני 19 חישוקי סגסוגת

ABS מערכת בלימה נגד נעילה

מפרט
בטיחות

EBD חלוקת כוח בלמים אלקטרונית

EBA סיוע בלימת חירום

TCS בקרת משיכה

ESC בקרת יציבות

כרית אוויר נהג

כרית אוויר נוסע

2 כריות אוויר צדיות

2 כריות אוויר וילון

TPMS חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים

עיגוני ISOFIX במושב האחורי

חגורות בטיחות עם קדם-מותחנים

כיוון גובה לחגורות הבטיחות הקדמיות

כל המושבים התראת אי חגירת חגורת בטיחות

ACC בקרת שיוט אדפטיבית

מערכות 
עזר

לנהיגה

סייען זחילה בפקקים

AEB התרעת אי שמירת מרחק ובלימת חירום אוטונומית

LDW התרעת סטיה מנתיב
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LKAS תיקון סטיה מנתיב

מערכות 
עזר

לנהיגה

APA סייען חניה אוטומטית

HAC סיוע לזינוק בעליה

Auto Hold בלם יד חשמלי עם פונקציית

HDC בקרת ירידה במדרון

חיישני חניה קדמיים

חיישני חניה אחוריים

מצלמת נסיעה לאחור עם שדה ראיה רחב

בדגם פרימיום מצלמת חניה היקפית

בורר מצבי נהיגה: רגיל | נוחות | ספורט

תאורת לד ולייזר פנסים קדמיים עם כיוונון גובה אוטומטי

אבזור
חיצוני

LED תאורת יום

חיישן אורות

פנסי ערפל

תאורה עוקבת פניה

כיוונון גובה פנסים חשמלי

בגרסאות לקשרי ופרימיום  גג שמש פנורמי נפתח

וילון הצללה עם פתיחה חשמלית

ארבעה חלונות חשמל אוטומטיים

מראות צד עם חימום וקיפול חשמלי אוטומטי

מראה פנימית מתכהה אוטומטית

שמשות פרטיות מאחור
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באמצעות "דוושה וירטואלית" דלת תא מטען עם פתיחה חשמלית וכיוונון גובה פתיחה

אבזור
חיצוני

צבע רכב מטאלי

ספוילר פגוש קדמי

מסילות גג כסופות

נעילה מרכזית ללא מפתח נעילת דלתות מרכזית

מפתח חכם - כניסה והנעה ללא מפתח מפתח חכם

חשמלי בלם חניה

אבזור
פנימי

128 צבעים מלפנים ומאחור עם שליטה נפרדת תאורת אווירה

הגה מצופה עור עם פקדי שליטה

כיוון הגה לגובה ולעומק

בקרת אקלים

פתחי מיזוג למושב האחורי

מלפנים ומאחור תאורת קריאה

N95 מערכת טיהור אוויר בתקן

תא אחסון ממוזג בין המושבים

מושבים בריפוד עור

מפרט
מושבים

מושב נהג עם מצב שינה

שישה כיוונים מושב נהג עם כוונון חשמלי

ארבעה כיוונים מושב נוסע עם כוונון חשמלי

הטיית משענת מושב אחורי

חימום ואוורור במושבים הקדמיים

משענת יד בין המושבים הקדמיים

משענת יד מרכזית במושב האחורי עם מחזיקי כוסות

משענת מושב אחורי מתקפלת 40:60

מסך מולטימדיה 12.8 אינץ'

-skylink
תקשורת 

ומולטימדיה

מסך מחוונים דיגיטלי 12.3 אינץ'

מחשב דרך

שליטה קולית )ללא תמיכה בעברית(
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קישוריות בלוטות'

-skylink
תקשורת 

ומולטימדיה

שני שקעי USB לנוסעים מלפנים

שני שקעי USB לנוסעים מאחור

מערכת שמע עם 8 רמקולים

220V 10A שקע כוח ביתי

מערכת 
טעינה

שקע מצת בקונסולה המרכזית

בגרסאות לקשרי ופרימיום משטח טעינה אלחוטית

3.2KWH כבל טעינה ביתית

23KW כבל לעמדת טעינה ציבורית

Polar star Blue / starry star gray / Moon white
לבן ירח / אפור לילה / כחול קוטב צבעים חיצוניים

צבעי תא נוסעים גרניט | אפור או חום בגרסת פרימיום

דרגת זיהום | דרגת בטיחות | רמת אבזור | בטיחות | ט.ל.ח

ET5 LR72 Pure Electric


