i-MiEV
MY19

ELEKTROMOS, ÁLLANDÓ
MÁGNESES SZINKRONMOTOR
(Y51)
BASE
49kW / 66LE
2WD

FUNKCIONÁLIS FELSZERELTSÉG, BIZTONSÁG
ABS & EBD & BA & BOS

X

AVAS - biztonsági "motor" hangjelzés, alacsony sebesség esetén a járókelők védelmére (kikapcsolható)

X

Elektronikus indításgátló (Immobilizer)

X

Felfüggesztés: McPherson első felfüggesztés, első stabilizátor rúd; 3-link de Dion hátsó felfüggesztés

X

Fix váltómű (1 sebességes)

X

Három-pontos első biztonsági övek erőhatárolóval, övfeszítővel

X

Három-pontos hátsó biztonsági övek (2x), ISOFIX rögzítő rendszer

X

Magasságában állítható, nagyméretű fejtámlák (2db első és 2db hátsó)

X

Mitsubishi Aktív Stabilitási és Kipörgésgátló Rendszer (MASTC) / kikapcsolás funkció

X

Mitsubishi keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS)

X

Oldalütközés elleni védelem az első- és a hátsó ajtókban, RISE megnövelt biztonságú karosszéria

X

Regeneratív fékrendszer (energia visszanyelő fékrendszer)

X

Regeneratív fékerő szint kapcsoló ("váltó" fülek)

X

Szervokormány (elektronikus - EPS)

X

Tárcsafékek elöl (hűtött), dobfék hátul

X

Töltés: Normál- és gyors töltőrendszer (CHAdeMO), normál 10A-es 5 méteres töltőkábel (CCID egységgel)

X

Töltés: Normál töltő csatlakozó a gépjármű jobb hátsó oldalán, Gyors töltő csatlakozó a gépjármű bal hátsó oldalán

X

Vezető- és utasoldali első légzsák, oldalsó légzsák, függönylégzsákok

X

BELSŐ FELSZERELTSÉG, KÉNYELEM
12 V-os csatlakozó (a középkonzolon)

X

Belső tér - Fekete/törtfehér (black/ivory) belső: műszerfal, középkonzol, ülések

X

Belső töltőfedél nyitó - normál töltéshez (bal oldalt a kormány alatt), gyors töltéshez (bal oldalt az ülés mellett)

X

Belső világítás és térképolvasó lámpa (első üléssorhoz)

X

Bőr borítású kormánykerék (3 küllős), bőr borítású "váltógomb"

X

Csomagtér borítás

X

Elektromos ablakemelők (első és hátsó)

X

Fekete középkonzol ezüst színű díszítéssel, Ezüst színű belső kilincsek és légkondícionáló kezelőgombok

X

Hangszórók: 2db első hangszóró + 2db tweeter (csipogó)

X

i-MiEV Távvezérlő Rendszer - Előre aktiválható légkondícionáló, programozható töltésidő, akkumulátor monitoring funkció

X

Kesztyűtartó (kártyatartóval)

X

Kombinált, digitális kijelzésű műszeregység (digitális sebességmérő, energia visszajelző, távolság visszajelző, stb.)

X

Központizár, távvezérlővel (1db)

X

Lábtartó (vezetőoldalon)

X

Légkondícionáló - automata / elektromos fűtés

X

Magasságában állítható vezetőülés (manuálisan)

X

Osztottan (50:50) dönthető ülések a második üléssorban

X

Tárolózsebek az első ülések hátulján, tárolózsebek az első ajtókon, pohártartó a középkonzolon (2x)

X

Ülések - fekete/törtfehér ülések (bordó varrásal)

X

Ülésfűtés (vezető- és utasoldali első üléseknél)

X

Vezető- és utasoldali napellenző pipere tükörrel, fedéllel, jegytartóval

X

KÜLSŐ FELSZERELTSÉG
8 év átrozsdás elleni garancia a karosszériára

X

15" könnyűfém első keréktárcsák (új), 145/65 R15 alacsony gördülési ellenállású gumiabroncs + kerékjavító szett

X

15" könnyűfém hátsó keréktárcsák (új), 175/55 R15 alacsony gördülési ellenállású gumiabroncs + kerékjavító szett

X

Fényszóró - Automata fényszóró

X

Fényszóró - LED-es fényszóró, automata magasságállítással

X

Hátsó tetőlégterelő (spoiler), harmadik féklámpával

X

Karosszéria színére fényezett, behajtható, elektromosan állítható, fűtött visszapillantó tükrök

X

Karosszéria színére fényezett lökhárítók, külső kilincsek, oldalsó légterelő

X

Ködfényszóró (első és hátsó), nappali menetfénnyel (DRL - Day time running light)

X

LED-es hátsó lámpák

X

Szélvédő törlő és mosó (első változtatható szakaszos, hátsó szakaszos), és hátsó szélvédő fűtés

X

Színezett szélvédőüveg (zöld), UV szűrős oldalablakok

X

Sötétített üveg (B oszloptól)

X

Metál / gyöngyházfényezés

o

Tetőantenna

X

X = szériatartozék

O = opcionális felszerelés

- = nem tartalmazza

* Limitált széria, a modell a készlet erejéig érhető el. Metál fekete és normál fehér külső fényezéssel választható.
Az adatok tájékoztató jellegűek, az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát fenntartjuk.
MM Import Kft.
WWW.MITSUBISHI.HU

