Надворешни бои

Спецификации
Тип

Kappa 1.0 T-GDI Бензински

Тип на мотор
Зафатнина (cc)
Chalk White

Lake Silver

Velvet Dune

Dark Knight

Максимална моќност (ps / rpm)

Phantom Black

Gamma 1.6 T-GDI Бензински

3-цилиндричен DOHC

Максимален број на вртежи (kg.m/rpm)

UII 1.6 Дизел со VGT

4-цилиндричен DOHC

4-цилиндричен DOHC

998

1.591

1.582

120 / 6.000

177 / 5.500

136 / 4.000

17.5 / 1,500~4,000

27.0 / 1,500~4,500

30.6 / 1,750~2,500

Сопирачки
Напред

Самовентилирачки диск

Назад
Acid Yellow

Pulse Red

Tangerine Comet

Blue Lagoon

Диск

Суспензија

Ceramic Blue

Напред

Бои на кров

McPherson
Торзиона потпорна суспензија

Назад

Multi-Link (4WD)

Торзиона потпорна суспензија

Пневматици
205/60R16, 215/55R17, 235/45R18
Dimensions

Dark Knight

Phantom Black

Простор за глава (mm)

Напред (со сончев кров)/Назад

Простор за нозе (mm)

Напред/Назад

1.005 (965) / 961
1.054 / 880

Простор за раменици (mm) Напред/Назад
●

Внатрешни бои и детали на седишта

●
●
●
●

1.410 / 1.385

Горенаведените вредности се резултат на интерни тестирања и се подложни на промени по проверката.
Дел од опремата којашто е илустрирана или опишана во овој каталог може да не е стандардна опрема и ќе биде достапна по дополнителна цена.
Hyundai Motor Company го задржува правото да ги менува спецификациите и опремата без претходна најава.
Прикажаните тонови на бојата може да се разликуваат од вистинските бои заради ограничување во процесот на печатење.
За целосни информации како и за можните бои и внатрешното уредување, Ве молиме контактирајте го Вашиот овластен застапник.

Димензии
Сиви шевови со црни појаси

Портокалови шевови со црни појаси Црвени шевови со црвени појаси

Единица мерка: mm

Лимета шевови со лимета појаси

Целосна
висина
1.550

Ткаени седишта

Ткаени седишта со плетиво

Ткаени/кожени седишта
– црвени

Ткаени/кожени седишта
– лимета

Кожени седишта

Ширина на пневматик*
Целосна ширина

1.559
2.052

(вклучувајќи ги и ретровизорите)

База на пневматици
Целосна должина

2.600
4.165

Ширина на пневматик* 1.568
Целосна ширина
1.800

(не вклучувајќи ги и ретровизорите)

*ширина на пневматик: 16˝ (напред/назад) - 1.575 / 1.584
*ширина на пневматик: 17˝ (напред/назад) - 1.563 / 1.572
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KONA

Стилизирајте.
Комбинирајќи елегантни линии со стилски раб, сосема новата KONA се изразува преку секој детаљ.
Мускулестите површини се преточуваат во карактеристично обложување на крилата со висок контраст,
нагласувајќи го смелиот дизајн на SUV. Цврсто поставената KONA е со спортски 18” алуминиумски
фелни, со кров и надворешни ретровизори во два тона, коишто Ви дозволуваат да ги прилагодите
комбинациите на бои според Вашиот личен стил. Осмелете се да бидете поинакви.

LED предни светла и дневни светла

18” Алуминиумски фелни

Надворешни ретровизори во два тона со LED-трепкач

LED задни светла

Прилагодувајте.
Вниманието посветено на деталите е тоа што ја прави сосема новата KONA толку посебна. Откријте
исклучително ниво на удобност со висококвалитетни материјали низ целата внатрешност, за сензуално
и префинето чувство. Според личниот вкус, може да изберете од четирите комбинации на бои за да
го уредите интериерот. Нема повеќе досадни контролни табли! Достапните бои вклучуваат детали
низ кабината, вклучувајќи фини, сошиени контрасни бои на шевовите на управувачот и седиштата и,
доколку сакате, можете да одберете и појаси за врзување во боја.*
* Достапно само во комбинација со црвени и лимета внатрешни детали.

Сива

Портокалова

Црвена

Лимета

Опрема

16˝ челични фелни

Kappa 1.0 T-GDI Бензински мотор

Gamma 1.6 T-GDI Бензински мотор

UII 1.6 Дизел-мотор (со поголема моќност)

120
17.5

177
27.0

136
30.6

Максимална моќност

ps/6.000 вртежи во минута
Максимална влечна сила

кг-м/ 1500-4000 вртежи во
минута

Максимална моќност

КС/ 5500 вртежи во минута
Максимална влечна сила

кг-м/ 1500-4000 вртежи во
минута

16˝ алуминиумски фелни

17˝ алуминиумски фелни

18˝ алуминиумски фелни

Максимална моќност

КС/ 4000 вртежи во минута
Максимална влечна сила

кг-м/ 1750-2500 вртежи во
минута

Head - up display (HUD)

Дигитална контролна табла

Безжично полнење за телефон

Мануелен клима-уред

Автоматски клима уред со автоматско одмаглување

Аудио 4.0A моно LCD со 6 звучници

8” екран на допир

7- брзински менувач со двојна спојка (DCT)

6 - степен мануелен менувач

Вентилација на седишта

Греење на седишта

Премиум систем за звук KRELL
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