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Naujasis KONA N

Jėgos agregatai ir komplektacija

36 990 €

KONA N 2.0 T-GDi 2WD 280 AG, 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė su dviguba sankaba (N DCT)
Pagrindinė standartinė įranga

Elektra valdomas riboto slydimo diferencialas (e‑LSD)

„N Grin“ pavaros valdymo sistema: 5 važiavimo režimai, starto kontrolės
sistema, sūkių suderinimo funkcija žeminant pavaras, pasirenkamas ratų
sukibimo valdymo režimas: sniegas, gilus sniegas, purvas, smėlis

Aktyvioji pakaba

Techniniai duomenys
Variklis ir transmisija
Darbinis tūris
Didžiausia galia
Didžiausias sukimo momentas
Pakaba ir stabdžiai
Priekinė pakaba
Galinė pakaba
Priekiniai stabdžiai
Galiniai stabdžiai
Ratai ir padangos
Ratai
Padangos

2.0 T-GDi 280 AG benzininis variklis su tarpiniu suslėgto oro aušintuvu ir CVVD vožtuvų valdymo technologija (e-CVVT)

8 laipsnių automatinė transmisija su dviguba šlapio tipo sankaba
1998 cm³
280 AG esant 5500–6000 sūk./min.
392 Nm esant 2100-4700 sūk./min.
„McPherson“ kolona
Daugiasvirtė
Φ360 mm aušinami diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide
Φ360 mm diskiniai su raudonomis atramomis su „N“ raide
8.0J x 19 col. kaltiniai „N“ stiliaus ratlankiai su pilka matine danga
235/40R19 „Pirelli P-Zero“ labai didelio efektyvumo padangos

Įsibėgėjimo laikas
0 → 100 km/val.
80 → 100 km/val.
0–400 m
Didžiausias greitis
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.

5,5 sek. (su starto kontrole)
3,5 sek.
14,0 sek.
240 km/val.
33,3 m

Išmetamų teršalų kiekis ir degalų sąnaudos
Bendras CO2 pagal WLTP
WLTP– bendros degalų sąnaudos

196 g/km
8,6 l/100 km

Masė
Bendras automobilio svoris (min. - maks.)
Bendras automobilio svoris
Priekaba su stabdžiais
Priekaba su stabdžiais
Stogo apkrova

1510–1569 kg
2010 kg
700 kg
1600 kg
80 kg

Matmenys
Degalų bako talpa
Apsisukimo spindulys
Prošvaisa
Ilgis
Plotis
Atstumas tarp ašių
Aukštis

50 l
5,83 m
17,3 cm
4215 mm
1800 mm
2600 mm
1565 mm
Bagažinės talpa

Su atlenktomis galinėmis sėdynėmis (pagal VDA,
matuojant iki langų linijos)
Su nulenktomis galinėmis sėdynėmis matuojant iki langų
linijos (VDA max)

361 l
1143 l

Matmenys

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.
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Paaiškinimai: ● Standartinė įranga, o Pasirenkama įranga
Komforto įranga
3 lygių priekinių sėdynių šildymas
Vėdinamos priekinės sėdynės
Odinis šildomas vairas
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas
Apšviečiami veidrodėliai vairuotojo ir keleivio skydeliuose nuo saulės
Apsaugos nuo vagysčių signalizacija
Lauko temperatūros ekranas
Išmanioji greičio palaikymo sistema (SCC) su „Stop&Go“ funkcija
Nuotolinis centrinis užraktas
Išmanusis raktas ir variklio užvedimo / išjungimo mygtukas
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai, automatiškai pakylantis ir nusileidžiantis vairuotojo langas su saugaus sustojimo funkcija
Izoliuotas variklio dangtis
Automatiškai užtemstantis galinio vaizdo veidrodėlis
Automatinė klimato kontrolės sistema
Šildymo ir vėsinimo angos salono gale
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai
Lietaus jutiklis
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Dinamika
Mechaninis rankinis stabdys
Aktyvioji pakaba
Elektroninė stabilumo sistema
Elektra valdomas riboto slydimo diferencialas (e‑LSD)
Reguliuojamas duslintuvo garsas
Standesnė ir palengvinta „N Power Sense“ priekinė ašis
Automatiškai prisitaikantis „N Track Sense Shift“ (NTS) pavarų perjungimas sportiniam važiavimui
Greitesnis perjungimas į aukštesnę pavarą „N Power Shift“ (NPS) N ir N Custom važiavimo režimuose
„N Grin Shift“ (NGS) pavarų perjungimo funkcija – didžiausia galia (daugiausia 20 sek.) paspaudus mygtuką
„N Grin“ valdymo sistema: penki skirtingi važiavimo režimai: ekonominis, įprastas, sportinis, N ir individualus
Didelio efektyvumo priekiniai ir galiniai amortizatoriai
Starto kontrolės sistema – maksimalaus įsibėgėjimo iš vietos funkcija
Sūkių suderinimo funkcija žeminant pavaras
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo
Važiavimo nuokalne pagalbinė sistema
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema
Važiavimo įvairia danga režimas – pasirenkamas ratų sukibimo valdymo režimas: sniegas, gilus sniegas, purvas, smėlis
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Kėbulas
Sendinto sidabro spalvos priekinės „N“ stiliaus grotelės su „N“ logotipu
Priekinis stiklas su akustine plėvele
Nuo UV spindulių saugantis „Solar Glass“ priekinis stiklas ir priekiniai šoniniai langai
Kėbulo spalvos buferiai ir durų rankenos
Blizgantys juodi šoninių veidrodėlių gaubtai
Elektriniai reguliuojami ir šildomo veidrodėliai su posūkio signalais
LED dieniniai žibintai
Galiniai rūko žibintai su šviesos diodais (LED)
Priekiniai rūko žibintai
Plokštieji (aerodinaminiai) valytuvai
LED priekiniai žibintai, tolimos ir artimos šviesos
Galiniai žibintai su LED
Juoda šoninių langų apdaila
Tamsinti galiniai langai
Elektriniai automatiškai užlenkiami išoriniai veidrodėliai
Sidabro spalvos dugno apsauga gale
Kėbulo spalvos ratų arkos ir šoniniai slenksčiai
Dviejų dalių galinis stogo aptakas su trikampiu stabdžių žibintu
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Salonas
Oda aptrauktas vairas ir pavarų svirties bumbulas
Elektra reguliuojamos sportinės priekinės sėdynės su zomšos apmušalais
Mechaniškai reguliuojama dviejų padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama
60:40 sulenkiama galinė sėdynė
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis
Apšviesti priekiniai puodelių laikikliai
Dėtuvė saulės akiniams ir skaitymo lemputė priekinėje viršutinėje konsolėje, apšvietimas antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje
Puodelių laikiklis galinės sėdynės atramoje rankai viduryje
Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas
Reguliuojamas bagažinės dugnas, tinklas bagažui prilaikyti
Priekinis ranktūris su daiktadėže
Kojų erdvės apšvietimas priekyje
Metalu dengti pedalai ir atrama pėdai
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HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.
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Informacijos ir pramogų sistema

Informacijos ir pramogų sistema
„Supervision“ prietaisų skydelis
Projekcinis ekranas (HUD)
Navigacijos sistema su „Live“ paslaugomis (su integruota SIM kortele)
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika
„Apple Carplay“ ir „Android Auto“ palaikymas
KRELL Premium garso sistema su 7 garso kolonėlėmis, žemų dažnių garsiakalbis ir 8 x 45W garso stiprintuvas
Skaitmeninis (DAB) radijas su RDS funkcija
USB lizdas
USB įkrovimo lizdas
Kelionės kompiuteris
Dviguba „Bluetooth“ laisvų rankų įranga ir srautinis garso siuntimas
12 V maitinimo lizdas
10 W belaidis „Qi“ telefono įkroviklis
Sauga
Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „eCall“
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)
Avarinio stabdymo signalas (ESS)
Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, priekinės bei galinės užuolaidinės saugos oro pagalvės
Priekinių vairuotojo ir keleivio saugos diržų įtempikliai
Imobilizatorius
Viršutinis ir apatinis ISOFIX vaiko kėdutės tvirtinimo įtaisai ant galinės sėdynės
Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija (FCA)
Įspėjimas apie nukrypimą iš važiavimo juostos (LDW)
Įspėjimas, kad priekyje stovintis automobilis pradėjo važiuoti (LVDA)
Pagalbinė horizontalaus ženklinimo linijų laikymosi sistema (LKA) aptinkanti važiuojamosios dalies kraštus
Pagalbinė laikymosi važiavimo juostoje sistema (LFA)
Pažangi įspėjimo apie ribojamą greitį sistema (ISLW)
Mechaninė greičio mažinimo pagalbos sistema (MSLA)
Vairuotojo įspėjimo funkcija (DAW)
Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius sistema (ROA)
Įspėjimo apie atstumą statant priekiu ir galu sistema (PDW) su išjungimo mygtuku
Įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema (BCA)
Susidūrimo su pagrindiniu keliu važiuojančiu automobiliu važiuojant atbuline eiga prevencijos sistema (RCCA)
Įspėjimas saugiam išlipimui (SEW)
Tolimųjų šviesų valdymo pagalba (HBA)
Padangos remonto rinkinys
Galinio vaizdo stebėjimo sistema (RVM) su judėjimo trajektorijos linijomis ekrane

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas.
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Sėdynės ir salono dizainas

Standartinis salonas: Juodos zomšinės „N Sport“ sėdynės, mėlynos „Performance Blue“ spalvos dygsniai ant vairo, pavarų svirties bumbulo, rankinio stabdžio rankenos, priekinės
sėdynės atramos rankai, sėdynių apmušaluose Juodos spalvos lubų apdaila

Kėbulo spalvos
Metalizuoti, perlamutriniai dažai arba speciali spalva: kaina 395 €

„Atlas White“ balta (SAW)
Speciali spalva

„Sonic Blue“ mėlyna (PYU)
Speciali spalva

„Cyber Gray“ pilka (C5G)
Metalizuota

„Dark Knight Gray Pearl“ pilka (YG7)
Perlamutrinė

„Ignite Red“ raudona (MFR)
Nemokama

„Phantom Black“ juoda (MZH)
Perlamutrinė

„Performance Blue“ mėlyna (SFB)
Speciali spalva

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Visos nuotraukos yra tik iliustracija. Pristatyto automobilio įranga ir spalvos gali skirtis.
Hyundai MotorBaltic Oy
Paaiškinimai: ● Standartinė įranga, o Papildoma įranga, p Papildomos įrangos paketo dalis, - Nėra
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