SQ7

לפרטים נוספים (*2834) *Audi

 - SQ7אבזור
תפעול

ממשק מולטימדיה  MMI navigation plusהכוללת מסך צבעוני
חשמלי נשלף "8.3
ממשק מגע מתקדם למערכת הMMI -
חיבור לנגן מדיה חיצוני דיבורית Bluetooth
ממשק Audi music interface
Audi virtual cockpit

הגה עם שליטה על מערכת השמע ומחשב הדרך הכולל
מנופי העברת הילוכים
מערכת בקרת אקלים מפוצלת עם  4אזורי שליטה לנהג,
לנוסע לצידו ולנוסעים מאחור

בטיחות

חלונות חשמליים עם פונקצית Auto

מראות חיצוניות מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם חימום
וזכרון
מראה מרכזית מתכהה אוטומטית למניעת סינוור ,בעיצוב
חדשני ללא מסגרת
מערכת Start & Stop
חבילת תאורה פנימית מורחבת
מראות איפור מוארות  LEDמשולבות בסוככי השמש
מפתח חכם

 - Assistance packageחבילת בטיחות מתקדמת הכוללת -
מערכת עזר אקטיבית למניעת סטייה מנתיב ,התראה על שטח
מת ,בקרת שיוט אדפטיבית עם מערכת עזר לעומסי תנועה
ומערכת עזר לבלימת חירום מתקדמת PRE SENSE CITY
 6כריות אוויר ( 2קדמיות 2 ,צידיות 2 ,הגנת ראש מסוג וילון)
מתג לביטול כרית אוויר בצד הנהג
בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto hold
פנסים קדמיים ואחוריים בטכנולגיית  LEDעם איתות דינאמי אחורי
מערכת  High-beam controlלמניעת סינוור אוטומטי באור גבוה
מנורות איתות במראות הצד בטכנולוגיית LED
פנסים קדמיים עם כיוון טווח דינאמי אוטומטי בנסיעה
תאורת נהיגת יום ייעודית Daytime Running Lights

הפעלה אוטומטית של האורות הקדמיים בהתאם לרמת החשיכה
הפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים בהתאם לעוצמת הגשם
פונקצית תאורת נוחות Coming Home & Leaving Home
חיישני חנייה קדמיים ואחוריים
מצלמת חניה היקפית 360°
מערכת חניה אוטומטית Park assist -
נקודות עיגון  ISOFIXו Top Tether-להתקנה קלה ובטוחה של
מושבי בטיחות לילדים
זוג חגורות בטיחות קדמיות בעלות קדם מותחן
חיווי התראת ירידת לחץ אויר בצמיגים
ערכה לתיקון תקרים (ללא גלגל חלופי)

הגה ספורט  3זרועות (ללא לוגו  )Sבכיסוי ותיפור עור אלקטרוני
כיוונון הגה חשמלי
ריפודי עור וולקונה משובחים
מושבי  - Comfortקדמיים עם חימום ואוורור
שמשות אחוריות כהות
מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית וזכרון למושב הנהג
מושבים קדמיים עם תמיכה חשמלית לגב התחתון
שורת מושבים שלישית עם פתיחה וקיפול חשמליים
 7מקומות ישיבה (כולל מושב נהג)
בורר מצבי נהיגה Audi drive select -
מתלי אוויר אדפטיביים עם אופציה לכיול ספורטיבי
סף תא מטען מאלומיניום

דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית עם חיישן פתיחה
וסגירה אוטומטי באמצעות הרגל
משענת מושב אחורי בשורת המושבים השלישית מתקפלת
ומתפצלת ל 50:50 -וקיפול שטוח מלא
שקע  12Vבקונסולה המרכזית ובתא המטען
מגן שמש קדמי וצידי למושבים הקדמיים
משענת יד מרכזית מפוצלת
מערכת  Bose 3D sound systemעם 19רמקולים
סגירת  SERVOבדלתות
מאפרה ומצת

נוחות

עיצוב חיצוני

פגושים ייחודיים בעלי עיצוב ספורטיבי
פגושים בצבע הרכב
ספי אגזוז כפולים מרובעים יחודיים
ספי דלת מאלומיניום מוברש עם לוגו  SQ7מוארים
פסי גג אורכיים עם כיסוי אלומיניום
דפיוזר אחורי ספורטיבי

עיצוב פנימי

חלון גג פנוראמי
חבילת גימור אלומיניום פנימית מורחבת
דוושות ומסעד רגל בכיסוי אלומיניום
דיפונים עליונים בעיצוב Sono brushed aluminium
דיפונים תחתונים בעיצוב  Atlas carbonבקונסולה המרכזית ובדלתות

קליפרים אדומים

חישוקי אלומיניום בעיצוב Audi Sport alloy wheels, 5-arm
 ,offroad des., matt titanium lookעם צמיגים 285/45 R20
גריל קדמי עם ציפוי אלומיניום כפול בעיצוב S

בתי מראות צד בכיסוי אלומיניום

תקרת בד בגוון שחור
* אופציה לבחירה ללא חיוב מושבי  S-SPORTבתיפור יהלום -
מבטלת אוורור מושבים מוסיפה לוגו  Sבהגה ובידית ההילוכים

SQ7 4.0 TDI quattro
מרכב
מספר מושבים

מנוע ותיבת הילוכים
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מנוע ותיבת הילוכים
טכנולוגיה

V8-cylinder twin turbo diesel engine with common-rail
injection system and electrically driven compressor

הנעה

quattro

תיבת הילוכים

 8 tiptronicהילוכים

נפח מנוע (סמ"ק)

3956

מס' צילינדרים

V8

מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ)

91.8

מירבי (סל"ד/כ"ס)
הספק
ביצועים

435

ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)

250

תאוצה  0-100קמ"ש (שניות)

4.8

צריכת דלק בנסיעה עירונית (ל' 100/ק"מ)

8.7

צריכת דלק בנסיעה חוץ עירונית (ל' 100/ק"מ)

6.9

צריכת דלק בנסיעה משולבת (ל' 100/ק"מ)

7.6

משקלים
משקלים
משקל עצמי (ק"ג)

2,405

משקל כולל (ק"ג)

3,200

מידות
אורך (מ"מ)

5,069

רוחב (מ"מ)

2,212

גובה (מ"מ)

1,741

מרחק סרנים (מ"מ)

2,996

קוטר סיבוב (מ')

12.4

קיבולת מיכל דלק (ליטר)

85

נפח תא מטען (ליטר)

705

מידות

בהזמנה מיוחדת יכול ויחולו שינויים במפרט המצוין לעיל.
תשומת לבך ,מערכות העזר המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג אך הן פועלות בגבולות המערכת בלבד .נהג הרכב נדרש לנהוג באחריות
ובתשומת הלב הנדרשים בעת נהיגה.
ברכבים הכוללים ממשק  Audi smartphone interfaceאו  – Audi music interfaceהשימוש בממשק זה למכשירים תומכים בלבד,
תלוי בגרסת הסמארטפון.
אפשרות החיבור למערכות המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרני המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות ,ייתכנו מגבלות בחיבור
ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.
האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו ,עפ"י נתוני יצרן .יתכנו הבדלים בין התיאור ,המידע ,הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים
המשווקים על ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת .היצרן ו/או החברה רשאים לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר
את המפורט במסמך זה לרבות מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת .התמונות להמחשה בלבד .המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם
הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.

קוד דגם

תיאור דגם

רמת האבזור הבטיחותי

87

SQ7 4.0 TDI quattro
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פירוט מערכות הבטיחות:
 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
זיהוי הולכי רגל

דגם
SQ7 4.0 TDI quattro

x
x
x

רמת האבזור הבטיחותי:

מצלמת רוורס
בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי רכב דו-גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

צריכת דלק ממוצעת דרגת
בליטרים ל 100-ק"מ זיהום
בינעירוני אויר
עירוני
15
6.9
8.7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת
בטיחות
גבוהה

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
x

מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה ,תקן715/2007/EC :
יתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

מועד הדפסה01.04.19 :

לפרטים נוספים (*2834) *Audi

רמת
בטיחות
נמוכה

