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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR & PERFORMANCE
Número de cilindros

4

Número de válvulas / cilindro

16

Cilindrada ( L )

1.6

Potência máxima cv / rpm
Torque máximo N.m (kgfm) / rpm
Alimentação
Comando de válvulas

165 / 6.000
240 (24,5) / 1.400
Injeção direta
Acionamento por corrente,
variável na admissão e exaustão

TRANSMISSÃO
Tração
Câmbio

Dianteira
Automática (6 frente e 1 ré)

DIREÇÃO
Direção

Com assistência elétrica-progressiva

SUSPENSÃO
Dianteira

Traseira

Rodas independentes, pseudo McPherson,
com barra estabilizadora, molas helicoidais
e amortecedores hidráulicos pressurizados.
Rodas semi-independentes, com barra de dois braços
deformável, barra estabilizadora, molas helicoidais
e amortecedores hidráulicos pressurizados .

FREIOS
Dianteiros (mm)
Traseiros (mm)

Discos ventilados
Discos

PNEUS
Pneus

235/50 R19

MASSA (kg)*
Peso vazio em ordem de marcha

1,567

COMBUSTÍVEL
Capacidade do tanque (l)
Combustível

53
Gasolina

VOLUME PORTA-MALAS (litros)
Banco traseiro em posição normal

520

DIMENSÕES*
Comprimento (mm)

4,447

Largura (mm)

1,906

Altura (mm)

1,625

Entre-eixos (mm)

2,675

Altura livre do solo (mm)

226

Ângulo de ataque (°)

20º

Ângulo de saída (°)

29º

Banco do passageiro revestido em couro com ajustes elétricos (4 variações) e massageador
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EQUIPAMENTOS
ESTÉTICA EXTERIOR
Grade dianteria com detalhes cromados
Moldura cromada nos faróis de neblina
Retrovisores na cor da carroceria
Rodas de liga-leve de 19" diamantada
Acabamento preto brilhante nas molduras dos vidros
Detalhe cromado no para-choque traseiro
Lanternas traseiras em LED
Acabamento em inox nas proteções laterais e teto
Barras de teto em alumínio
Faixa black piano nas lanternas traseiras
Aérofólio cor da carroceria com detalhes cromados

ESTÉTICA INTERIOR
Acabamento em tecido e couro no painel e portas
Apoio de braço traseiro central
Compartimento refrigerado no console central
Ambient Light (conjunto de LEDs azuis nas portas, console central e teto)
Detalhes cromados no acabamento da central multimídia e saídas de ar
Maçanetas internas cromadas
Painel Soft Touch
Tapetes em carpete

SEGURANÇA
2 Air bags dianteiros
2 Air bags laterais (motorista e passageiro)
2 Air bags de cortina (proteção motorista, passageiro, na dianteira e traseira)
Freios com ABS e REF - distribuição eletrônica de frenagem
Controle eletrônico de estabilidade (ESP)
Retrovisor interno eletrocrômico
Lanterna traseira de neblina
Acendimento automático das luzes de emergência após frenagem brusca (ESS)
Comando centralizado de travamento das portas e porta-malas
Travamento automático das portas e do porta-malas em velocidade
Trava elétrica de segurança para crianças nas portas traseiras
Duas (2) alças de segurança para passageiros traseiros
Limpador e desembaçador do para-brisas traseiro
Alerta sonoro de não colocação do cinto de segurança dos ocupantes
Alerta sonoro de portas abertas com o carro em movimento
Fixação ISOFIX de três pontos para cadeiras de crianças (bancos traseiros laterais)
Hill Assist - sistema de auxílio de partida em aclíve
Protetor de cárter

TECNOLOGIA
Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular)
Acionamento automático do limpador de para-brisas (sensor de chuva)
Sistema VisioPark (câmera de ré traseira com visão 180º)
Sensores de estacionamento traseiros
Sensores de estacionamento dianteiros
Piloto automático (regulador de velocidade) e limitador de velocidade
Botão Start/Stop para partida do motor sem chave
Seletor de marcha com acionamento elétrico
Comandos para troca de marchas na coluna de direção (paddle-shift)
Faróis Full-LED com luz diurna em LED (DRL) e regulagem automática de altura de facho
Faróis de neblina dianteiros em LED com função cornering light
Lanternas indicadoras de direção em LED nos retrovisores
Função ''Follow me home'' (faróis acesos por um tempo determinado ao se afastar do carro)
Alerta sonoro de faróis acesos
Limpador do vidro traseiro indexado à marcha ré
Alarme perimétrico e volumétrico
Freio de estacionamento eletrônico

CONFORTO
Ar condicionado automático digital bi-zone
Saída de ar condicionado para os bancos traseiros
Teto solar panorâmico com abertura elétrica
Banco do motorista revestido em couro com ajustes elétricos (8 variações), massageador e memória (2 posições)
Banco do passageiro revestido em couro com ajustes elétricos (4 variações) e massageador
Painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas com opções de personalização, em posição elevada
Volante de diâmetro reduzido (SportDrive) e em couro
Direção elétrica com assistência variável
Retrovisores com função tilt down
Console de teto com luzes de leitura em LED
Vidros elétricos nas nas quatro portas, sequenciais e anti-esmagamento
Retrovisores externos com comandos elétricos e rebatimento automático
Travas elétricas nas portas e porta-malas com comandos na chave
Volante com regulagem de altura e profundidade
Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura
Compartimentos de redes nas costas dos bancos motorista e passageiro
Banco traseiro bi-partido rebatível
Iluminação no porta-luvas
Porta-luvas refrigerado

MULTIMÍDIA
Central multimídia touchscreen de 8" integrada ao painel,
compatível com Apple CarPlay, Google Android Auto, MirrorLink
Configurações do veículo por meio da central multimídia
Atalhos da central multimídia por meio de teclas no console central (Toggle switches)
Rádio c/ MP3 Player
Comandos no volante
6 alto-falantes (4 alto-falantes + 2 tweeters)
Conexão Bluetooth® para celular
Conexão streaming para áudio
Entrada USB
Saída de energia 12V na lateral do porta-malas (1)
Saída de energia 12V no console central (2)

CORES
Metallic Copper**
Cinza Artense**
Preto Perla Nera**
Branco Nacré**

GARANTIA
3 anos

* Compatível com celulares que permitam o carregamento por indução
** Equipamento opcional disponível em pacote

