Noul Hyundai
KONA hibrid

Motor Kappa 1,6 GDi benzină

Motor electric hibrid

105
147

43,5
170

Putere maximă

CP/ 5.700 rpm
Cuplu maxim

Nm/ 4.000 rpm

Putere maximă

CP
Cuplu maxim

Nm

Descoperă noul KONA hibrid.

Cel mai tânăr membru al familiei KONA propune o experiență captivantă de condus, la pachet cu designul avangardist și
echipamentele de top. Combinația între motorul tradițional pe benzină și propulsorul electric, alimentat de bateria litiu-ion polimer,
asigură eficiența, contribuind în același timp la protejarea mediului înconjurător. Toate acestea fără ca tu să fii nevoit să încarci
bateria sau să îți schimbi obiceiurile de conducere.

Padele volan

Jante din aliaj de 18”

Consum:
Jante de 16˝

3,9ℓ / 100km
4,3 ℓ / 100km
Jante de 18˝

Grilă tip cascadă

Sistem hibrid de propulsie.

Propulsorul cu ardere internă, motorul electric alimentat de bateria litiu-ion polimer și transmisia automată cu dublu ambreiaj în 6
trepte au fost proiectate pentru a lucra în armonie și pentru a atinge eficiența maximă. Motorul pe benzină cu injecție directă Kappa
1,6 GDi a fost modificat pentru a putea fi integrat într-un sistem hibrid de propulsie. Dinamismul remarcabil al variantei KONA hibrid
este asigurat de cei 43,5 CP ai motorului electric, care este propulsat de o baterie litiu-ion polimer cu o capacitate de 1,56 kW.

Siguranță și conectivitate.

Faruri de proiecție cu halogen
Head-Up Display (HUD)
Transmisie automată cu dublu ambreiaj
în 6 trepte (DCT)
Ceasuri de bord Supervision de 4,2”

Faruri cu LED
Sistem audio 5”
Suport lombar scaune, cu reglare
electrică
Ecran tactil de 7”

Jante din aliaj de 16”

Blocuri optice spate
Aer condiționat cu funcție de dezaburire
Scaune ventilate
Sistem audio Krell

Lumini spate cu LED
Încărcare wireless
Scaune spate încălzite
Frână de mână electrică

Jante din aliaj de 18”

Culori caroserie:
Alb Chalk
Metalic (P6W)

Argintiu Lake
Metalic/ Perlat (SS7)

Gri Dark Knight
Perlat (YG7)

Negru Phantom
Perlat (MZH)

Galben Acid
Metalic/ Perlat (W9Y)

Roșu Pulse
Metalic/ Perlat (Y2R)

Roșu Tangerine
Perlat (TA9)

Gri Galactic
Perlat (R3G)

Albastru Lagoon
Metalic/ Perlat (Z3U)

Albastru Ceramic
Perlat (SU8)

Culori plafon:
Gri Dark Knight

Negru Phantom

Tapițerie:

Negru

Portocaliu

Roșu

Verde Lime

Material textil

Material textil și piele
– inserții de culoare roșie

Material textil și piele
– inserții de culoare verde Lime

Piele

Specificații tehnice:
Motor benzină

Motor electric

Capacitate baterie (kWh)
Capacitate cilindrică (cmc)

Sistem hibrid

1,56
1.580

Putere maximă (CP/ rpm)

105/ 5.700

43,5

Cuplu maxim (Nm/ rpm)

147/ 4.000

170

141

Performanțe
Viteză maximă (km/ h)

160

Accelerație 0 → 100 km/ h (s)

11,2

Consum carburant, emisii CO2
Consum oficial* NEDC (l/ 100 km)/ CO2 (g/ km)
- urban

3,6

- extraurban

3,9

- mediu

3,9/ 90

Consum oficial* WLTP (l/ 100 km)/ CO2 (g/ km)

-/ 115

Greutate și capacitate
Greutate (kg)

1.453

Capacitate portbagaj (l)

361

*Eficiența consumului este influențată în primul rând de comportamentul la volan, de starea autovehiculului, de folosirea echipamentelor din dotarea mașinii, dar și de alți factori externi (trafic
intens, condiții meteo, calitate carburant etc.).

1.565 mm

Dimensiuni:

4.165 mm

1.800 mm

Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele
echipamente ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice și
echipările fără un anunț prealabil. Hyundai KONA hibrid dispune de pachetul Hyundai de 5 ani garanție fără limită de kilometri, alături de garanția extinsă de 8 ani sau 160.000 de kilometri pentru
bateria litiu-ion polimer. Garanția de 5 ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către clientul final, conform
termenelor și condițiilor prezentate în pașaportul de service. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare.
Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
tel.: +40-21-269.25.23 / +40-21-269.25.24
www.facebook.com/HyundaiAutoRomania
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