Иновация в
задвижването
plug-in

Включете се в
шофирането на бъдещето
Натискането на един превключвател е достатъчно за шофиране в чист електрически
режим, генерирайки нулеви емисии и намаляване на въглеродните емисии или да се
наслаждавате на пълната свобода, която бензиновия двигател може да осигури.
Можете също да преминете към хибриден бензино-електрически режим, за да
отидете навсякъде, където искате. А когато паркирате, някъде, просто презаредете
батериите за да увеличите максимално електрическото си шофиране. Накратко,
Задвижването на IONIQ Plug-in хибрид означава шофиране с чиста съвест.

16˝алуминиеви джанти

Порт за зареждане

Стилните алуминиеви джанти са с
аеродинамична форма с цел минимализиране
на въздушните потоци за оптимизиране на
разхода на гориво.

Plug-in порта за зареждане е проектиран за
сигурно, надеждно и лесно включване към
мрежата чрез стандартен 220V контакт или от
станция за бързо зареждане.

7" Supervision LCD инстументално табло

Безжично зареждане на смартфони

Режими EV/HEV

Големият цветен, дигитален диспей осигурява много информация,
свързана с шофирането, включително скорост, разход на гориво и потока
на енергията на хибридната система. Изборът на режим SPORT променя
стила и цвета на дисплея, за да отрази по-спортната динамика.

Съвместимите смартфони могат да бъдат
зареждани безжично чрез интегрираната
подложка за зареждане. Услужлив сигнал ще се
включи, ако телефонът бъде забравен там.

Превключвайте между чист електрически режим,
който генерира нулеви емисии или хибриден
режим. В хибриден режим, бензиновият двигател
работи в тандем с електрическия двигател за
максимална икономия на гориво.

Най-доброто
от двaтa свята
Когато двете сърца на IONIQ работят като едно, комбинираната мощност на
1.6л. двигателя и електрическия мотор достигат впечатляващите 141к.с. Те също
така работят самостоятелно в зависимост от обстановката. Преходите между
чисто електрически, хибриден и бензинов режими на управление, са едва
забележими. В чисто електрически режим, IONIQ Plug-in разполага с обхват до
63 километра, благодарение на литиево-йонната полимерна батерия 8.9kW / h.

Kappa 1.6L GDI
двигател
на принципа
на Аткинсън

6-степенна
трансмисия с двоен
съединител

44.5 кВт
електрически
мотор

Автоматично аварийно задействане

Адаптивен круиз контрол (ASCC)

на спирачките (AEB)
Когато засече опасност от сблъсък с друг
автомобил или с пешеходец, AEB първо
предупреждава с визуален и звуков сигнал и
след това се намесва с частично или пълно
прилагане на спирачките.

Интелигентната система за автоматично
поддържане на зададената скорост отчита и
дистанцията от предния автомобил.

Система за придържане в лентата

Предупреждение за автомобил

(LKAS)

„мъртва зона“ (BSD)

Предупреждава водача за неволно напускане
на избраната лента на движение и при
необходимост прилага коригиращи движения на
волана.

Задните радарни сензори засичат близостта
на други автомобили при смяна на
лентата или при излизане от паркомясто.

7- въздушни възгавници
Пътниците и водача са в пълна защита благодарение на
7-въздушни възглавници: две предни, две странични,
две странични тип "завеса" и въздушна възглавница за
коленете на водача.

Зареждане у дома
Кабелът за зареждане прави зареждането от стандартен
контакт за 220V съвсем просто. Времето за зареждане е
приблизително 12 часа.

ЕСО Асистент за шофиране (ECO DAS)
ECO-DAS включва уникална функция за навигация, която анализира информацията за пътя
/ маршрута, за да подпомогне постигане на оптимална горивна ефективност. Зададената
дестинацията в навигационна система и ECO-DAS уведомяват водача предварително, ако се
очаква забавяне, като по този начин помага да сведе до минимум спирането и постигането на
нисък разход на гориво. С напълно заредена батерия, IONIQ може да измине до 63 километра
в изцяло електрически режим в идеални условия.* В комбинирани режими (EV + хибрид)
максималният обхват възлиза на повече от 1100 км. **
Електрически режим

1 заряд

63 км

Съвременна високоякостна стомана
Интелигентното използване на олекотени сплави на
високоякостна стомана води до конструкция, която заедно с
многораменното задно окачване и нисък център на тежестта
осигурява голяма стабилност с приятно, пъргаво управление.

1 пълен
резервоар

+

1 заряд

Общ
пробег

1100 км

Приблизително
време за
зареждане

2 часа 15 минути

* Въз основа на новия Европейски цикъл на шофиране
** Действителният пробег варира в зависимост от стила на шофиране, скоростта, температурата на околната среда,
топографията и използването на HVAC и други бордови устройства

Съвършенство в детайлите. Качество във всичко
Premier

LED предни светлини (къси)

Електрически люк

Infinity премиум аудио система

8" LCD Навигационна система

Осветление в заоната на вратата на
автомобила

Хромирани прагове с надпис IONIQ

Вентилация на предните седалки

Електрическо регулиране на шофьорската
седалка

Прожектрони предни светлини

Камера за обратно виждане

Двузонов автоматичен климатик

5" LCD аудио система

Задни комбинирани светлини

Електроуправляеми стъкла с фукция
против прищипване

Сгъващи се задни седалки (60:40)

Регулиране на предните седалки по
височина

Comfort

Екстериорни цветове

Polar white (WAW)

Platinum silver (T8S)

Технически характеристики

Aurora silver (TS7)

Phantom black (NKA)

Iron gray (YT3)

Обща дължина

4470

Обща широчина

1820

Обща височина

1450

Междуосие

2700

Разстояние от седалката до тавана

отпред/отзад (с/без люк)

Разстояние за краката

отпред/отзад

1136/ 800

Разстояние от лявата до дясната врата

отпред/отзад

1425 / 1396

Капацитет на багажника (литри)

Demitasse brown (RB4) Marina blue (N4B)

Интериор

Phoenix orange (RY9)

(мм)

1024/ 950

До тавана

550

Свалени седалки до тавана

Fiery red (PR2)

1505

● Горните стойности са резултати от вътрешни тестове и подлежат на промяна след валидиране.
● Части от оборудването, илюстрирано или описано в този каталог, може да не се доставя като стандартно
оборудване и може да бъде на разположение срещу допълнително заплащане.
● Hyundai Motor Company си запазва правото да променя спецификациите и оборудването без предизвестие.
● Показаните цветни табели могат да се различават леко от действителните цветове, поради ограниченията на
процеса на печат.
● Моля, консултирайте се с вашия дилър за пълна информация и наличност за цветовете и декорациите.

Джанти

Единица : mm

Кожа

Обща
височина
1450

Текстил

16˝алуминиеви джанти

Предна следа 1555
Обща ширина 2045

(с огледалата)

Междуосие
2700
Обща дължина 4470

Хюндай предлага 5-годишна гаранция без ограничение в километрите за всички нови автомобили, първоначално продадени чрез официален
представител на Хюндай на краен клиент, съобразно правилата и условията в гаранционната книжка.
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Задна следа 1569
Обща ширина 1820
(без огледалата)

