Hyundai Ioniq Electric
Výbava vystaveného modelu:

TECHNICKÉ ÚDAJE

Redukčná prevodovka
Zásobník elektrickej energie s kapacitou 28 kWh
Ohrev batérii v prípade nízkych okolitých teplôt
Systém rekuperovania kinetickej energie počas brzdenia
"Drive mode" systém s tromi režimami

Motor: synchrónny elektromotor
Výkon (kW/k): 88/120
Max. krútiaci moment (Nm): 295
Prevodovka: redukčný prevod

6,6 kW palubná nabíjačka
Konektor "Type 2" vo vozidle na striedavý prúd
Combo 2 (EU) konektor pre rýchlonabíjanie vozidla jednosmerným prúdom
Pneumatiky 205/55 R16

Typ: Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh): 28
Napatie batérie (V): 360

Disky kolies z ľahkých zliatin
Predná maska "ELECTRIC"
Lepiaca sada na opravu defektu
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla

Maximálna rýchlosť (km/h): 165
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s): 9,9
Dojazd (km): 280

LED denné svetlá
Predné projektorové LED stretávacie svetlomety

Kombinovaný cyklus: 0

LED pozičné svetlá
Zadné LED svetlá "ELECTRIC"

Celková dĺžka (mm): 4 470

Vonkajšie spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru
Chrómová lišta na spodnej hrane bočných okien

Bezpečnosť
Antiblokovací systém ABS
Stabilizačný systém ESC
Asistent pre rozjazd do kopca HAC
Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
Predné bočné airbagy a okenné airbagy vpredu a vzadu
Kolenný airbag
Systém automatického núdzového brzdenia FCA
Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
Safety Pack (systém monitorovania mŕtveho uhla BCW, systém upozorňujúci na pohybujúce sa
vozidlá pri cúvaní RCCW, systém upozorňujúci na rýchlo sa približujúce vozidlá LCA)
Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKAS
Systém na sledovanie únavy vodiča DAA
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
Úchyty pre detskú sedačku (Isofix)

Vnútorná výbava a komfort
Elektrický posilňovač riadenia MDPS
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený volant
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou
Látkové čalúnenie sedadiel
Vyhrievane predných sedadiel a zadných sedadiel
Vyhrievaný veniec volantu
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
Zadné sedadlá delené v pomere 3 : 2 s lakťovou opierkou v strede
Kovové pedále
Predná lakťová opierka
USB nabíjací port
Solárne tónované sklá
Čelné okno s pásom proti zapadajúcemu slnku a s protihlukovou fóliou
Funkcia komfortného blikania – trojblik
Rozšírený palubný počítač "ELECTRIC"
El. ovládanie okien
Vnútorné chrómové kľučky dverí
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie zrkadlá
Chrómové prahové lišty
Tepelné čerpadlo slúžiace na ohrev interiéru
Automatická klimatizácia s možnosťou optimalizácie výkonu len na vodiča
Ohrev interiéru prostredníctvom PTC
Automatické odhmlievanie čelného skla
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Adaptívny tempomat
Dažďový a svetelný senzor
Predné a zadné parkovacie senzory
Prístrojový panel Supervision so 7" displejom
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo
Zadná parkovacia kamera
Smart Pack (inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom a s imobilizérom, vonkajšie chrómové kľučky,
elektricky sklopné spätné zrkadlá s osvetlením)
Navigácia s 8" LCD s RDS + DAB + AUX + USB
Prémiové audio INFINITY s externým zosilňovačom
Bluetooth
Ovládanie audiosystému na volante
Počet reproduktorov: 7

Príplatková výbava
Metalický lak 530 €
Cena testovaného modelu:
Cena od:

35 490 €

36 020 €

Technické údaje motora:

Batéria:

Jazdné výkony:

Emisie CO2 (g/km):
Rozmery:
Celková šírka (mm): 1 820
Celková výška (mm): 1 450
Rázvor (mm): 2 700
Rozchod predných kolies (mm): 1 555
Rozchod zadných kolies (mm): 1 564
Polomer otáčania (m): 5,3
Minimálna svetlá výška (mm): 140
Objem batož. priestoru (l): 455/1 410

