KONA Electric

Design electrizant.
Autonomie generoasă.
Performanțe impresionante.
Designul noului KONA Electric este caracterizat de formele fluide, aerodinamice și de liniile sculptate, care se îmbină armonios.
În plus, noile faruri cu LED, alături de luminile de zi cu formă alungită, oglindesc aspectul unic al semnăturii luminoase din
partea frontală. Modelul beneficiază de două variante de propulsoare. Versiunea cu baterie de 64 kWh - 204 CP (150 kW), viteză
maximă de 167 km/ h - oferă o autonomie de 484 km (conform WLTP). Bateria de 39,2 kwh - 136 CP (100 kW), viteză maximă
de 155 km/ h – oferă o autonomie de 305 km (WLTP).

Accelerație (0-100 km/ h)

7.9

sec.

Putere maximă

150

kW

Autonomie (teste WLTP*)

484

până la

km

Încărcare rapidă

47

min.

Încărcare standard

9 15
h

min.

Viteză maximă

167

km/ h

Bucură-te de fiecare moment.

Tehnologie shift-by-wire.
Poziționată ergonomic, consola centrală a fost
reproiectată, utilizând tehnologia shift-by-wire.

Încărcare wireless.
Sistemul de încarcare wireless, disponibil în consola
centrală, permite acum încărcarea mai rapidă cu
până la 15 W.

Instrumentar digital de bord.
Instrumentarul digital de 10,25 inchi oferă o operare
intuitivă și o experiență high-tech.

Display audio central de 8 inchi.
Display-ul audio central de 8 inchi, cu ecran
tactil, oferă funcții avansate de conectivitate, care
integrează telefoanele de tip smartphone și permit
utilizarea intuitivă și în siguranță a acestora în timpul
deplasării.

Aplicația Bluelink.
Prin intermediul aplicației Bluelink, autovehiculul
poate fi blocat și deblocat de la distanță, iar
utilizatorii pot avea acces la diferite informații, cum
ar fi nivelul de combustibil.

Head-up display.
KONA Electric este echipat cu un head-up display,
prin intermediul căruia sunt proiectate, direct în
câmpul vizual al conducătorului auto, informații
relevante despre viteză, navigație, nivel de
combustibil, precum și despre alertele de siguranță.

Sistem flexibil de încărcare.

Încărcare
		

Standard

7,2 kW OBC

11 kW OBC

64,0 kWh

9 h 15 min*

6 h 50 min*

39,2 kWh

6 h 00 min*

4 h 20 min*

Încărcare Rapidă
		

100 kW

50 kW

64,0 kWh

47 min*

64 min*

39,2 kWh

47 min*

48 min*

*Încărcarea bateriei litiu-ion polimer la o capacitate de până la 80%.

KONA Electric dispune de un sistem flexibil de încărcare. Indiferent dacă te afli acasă sau într-o călătorie, bateria poate fi încărcată în orice moment la o stație de
realimentare sau la o priză domestică.

Sistem reglabil
de frânare regenerativă.
Ajustarea intensității frânării regenerative

Sistem inteligent de frânare regenerativă

Cu ajutorul sistemului reglabil de frânare regenerativă, conducătorul auto are posibilitatea de a ajusta intensitatea
frânării regenerative, utilizând padelele aflate în spatele volanului. Sistemul recuperează energia atunci când
este posibil. Menținând apăsată padela stângă, conducătorul auto poate opri autovehiculul fără a utiliza frânele.
Împreună cu senzorul radar, sistemul de frânare regenerativă controlează automat decelerarea, în funcție de
condițiile de trafic.

Hyundai Smart Sense.

Sistem de asistență pentru faza lungă (HBA)

Sistem de atenționare a conducătorului auto (DAW)

Sistem de avertizare privind limita de viteză (ISLW)

Sistem de asistență la coliziunile frontale (FCA)

Sistem de asistență la evitarea coliziunii din unghiul
mort (BCA)

Sistem de asistență pentru evitarea unei coliziuni la
deplasarea în marșarier (RCCA)

Mai multe opțiuni pentru tine.
Culori exterior:

Alb Chalk Metalic (P6W)

Roșu Sunset Perlat (WR6)

Negru Phantom Perlat (MZH)

Roșu Engine Solid (JHR)

Alb Polar Solid (PYW)

Albastru Teal Metalic (TG8)

Gri Dark Knight Perlat (YG7)

Gri Silky Bronze Metalic (B6S)

Argintiu Shimmering Metalic (R2T)

Albastru Dive Solid (UTK)

Culori interior:

Negru

Gri - două tonuri

Material textil & piele

Material textil

Material textil & piele

Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de cele reale, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete cu privire la disponibilitatea culorilor și a
tapițeriei, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România.

Specificații tehnice:
Tip
Putere maximă (kW)
Putere maximă (CP)
Cuplu maxim (Nm)
Performanță
Viteză maximă (km/ h)
Accelerație 0 - 100 km/ h (sec)
Baterie
Tip
Capacitate (kWh)
Putere (kW)
Încărcător la bord (OBC)
Capacitate maximă (kWh)
Emisii CO2/ eficiență/ autonomie
Emisii CO2 (g/ km)
Consum (Wh/ km)
Autonomie* (km)
Greutate și capacitate
Greutate (kg)
Capacitate portbagaj (l)

64,0 kWh
150
204
395

39,2 kWh
100
136
395

167
7,9

155
9,9

litiu-ion polimer
64
170

litiu-ion polimer
39,2
104

7,2/ 11

7,2/ 11

0
147
484

0
143
305

1.760
332

1.610
332

*Autonomie în regim WLTP. Autonomia este influențată în primul rând de comportamentul la volan, de starea autovehiculului, de folosirea echipamentelor din dotarea mașinii, dar și de
alți factori externi (trafic intens, condiții meteo etc.).

1.570 mm

Dimensiuni:

1.800 mm

4.205 mm

Jante și anvelope:
Jante din aliaj 17”

Anvelope 215/55 R17

Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele
echipamente ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice și
echipările fără un anunț prealabil. Hyundai KONA Electric dispune de pachetul de 5 ani garanție fără limită de kilometri, alături de garanția extinsă de 8 ani sau 160.000 de km pentru bateria litiu-ion
polimer. Garanția de 5 ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către clientul final, conform termenelor
și condițiilor prezentate în pașaportul de service. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare.
Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
Tel.: +4021.269.25.24
www.facebook.com/HyundaiAutoRomania
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