ALL ELECTRIC JAGUAR

I-PACE

JAGUAR I-PACE
 100% ELECTRIC, 100% PERFORMANCEגלו כוח חשמלי יוצא דופן וביצועים מעוררי התפעלות.
גלו את יגואר  I-PACEה SUV -החדשני המצויד בשני מנועים חשמליים עוצמתיים ושקטים ,שמאיצים מאפס למאה תוך  4.8שניות
ובעלי טווח נסיעה של  470ק"מ ללא טעינה .שחררו את היגואר שבכם ,בואו להתרגש מיגואר .I-PACE
SE

דגמ
אבזור חיצוני
קרינה IR

גג פנורמי +סינון
חלונות קדמיים עם סינון
מראות חיצוניות עם קיפול חשמלי ,חימום ותאורת גישה
ידיות נשלפות ומשתלבות במישור הדלת
תא מטען נפתח חשמלית
תא מטען נפתח חשמלית ע"י מחווה
קרינה IR

חלונות אחוריים כהים
מסגרת חלון בצבע כרום
סבכה קדמית GLOSS BLACK
כניסה ללא מפתח – KEYLESS ENTRY
צמיגימ וחישוקימ
חישוק "STYLE 607 20
חישוק "STYLE 5068 DIAMOND TURNED 20
מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים TPMS
דינמיות
הגלגלים AWD

הנעה לכל
מערכת TORQUE VECTORING BY BREAKING
טעינת רכב מוגברת בזמן בלימה
מערכת סיוע בעליות
בטיחות
 6כריות אוויר
 - CBCמערכת בקרה לבלימה בסיבוב
 - HSAמערכת מניעת הידרדרות
 - EDCמערכת מניעת נעילת גלגלים באזורים חלקים
 - DSCמערכת בקרת יציבות אלקטרונית
 - ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
 - ETCבקרת אחיזה אלקטרונית
 - EBAמערכת בלימת חירום
 -RSCמערכת למניעת התהפכות
 - ISOFIXנקודת עיגון לתינוק למושב תינוק
עזרי נהג
תצוגה עילית
חיישני חניה  360מעלות
מצלמת נסיעה לאחור
מערכת מצלמות הקפיות
התראה על תנועה בעת יציאה מחניה
בקרת בטיחות ביציאה מהרכב – CLEAR EXIT MONITOR
חניה אוטומטית
בקרת שיוט אדפטיבית עם מערכת עצור/סע
חבילת  DRIVER ASSISTהכוללת בקרת שיוט אדפטיבית+שמירת מרכז נתיב
מתלי אוויר מתכווננים
מערכת בלימת חירום אוטונומית HIGH SPEED EMERGENCY BREAKING – 10-160
התראה אקטיבית בזיהוי רכבים בשטח "מת" – BLIND SPOT ASSIST
שמירת נתיב אקטיבית – LANE KEEP ASSIST
מערכת לבקרת עירנות נהג

HSE

דגמ
ישיבה
 5מושבים
מושבי ספורט בריפוד עור GRAINED LEATHER
מושבי עור בריפודי פרימיום WINDSOR LEATHER
זיכרונות במושב הנהג והנוסע
כיוונון מושבים חשמלי 10X10
כיוונון מושבים חשמלי 18X18
קיפול מושב אחורי 60:40
חימום מושבים קדמיים
חימום+קירור מושבים קדמיים+חימום מושבים אחורים
אבזור פנימ
הגה בחיפוי עור רך
תאורת אווירה פנימית
פנים GLOSS BLACK

גימור
שטיחוני רצפה
מראה מרכזית מתכהה
וילון כיסוי תא מטען
מיזוג אוויר שני אזורים
מחזיק כוסות קדמי ואחורי
תאורת קריאה  LEDבמושבים האחוריים
מערכת שמע ובידור
מערכת שמע  MERIDIAN SOUNDהספק  380Wעם  11רמקולים וסאב וופר
מערכת שמע  MERIDIAN SURROUNDהספק  825Wעם  15רמקולים
וסאב וופר DYNAMIC VOLUME CONTROL +
מערכת מסכים כפולה – TOUCH PRO DUO
 6כניסות  USBוכן  2שקעי V12
דיבורית  + BLUETOOTHהזרמת שמע
תאורה
תאורת פרימיום  + LEDחתימת LED
תאורת  + MATRIX LEDחתימת LED
פנסי ערפל קדמיים
תאורת גישה
פנסי  LEDאחוריים

SE

HSE

מפרט טכני
מנוע
תצורת מנוע
הספק מירבי )כ"ס(
מומנט מירבי )קג"מ(
סוג הנעה
ביצועימ
מהירות מרבית )קמ"ש(
תאוצה  0-100קמ"ש )שניות(
תצרוכת חשמל משולבת על פי תקן  WLTPל 100 -ק"מ )(kWh
פליטת  CO2ממוצעת )(WLTP
טווח נסיעה חשמלי בתנאי מעבדה על פי תקן ) WLTPק"מ(
מידות ומשקלימ
משקל עצמי )ק"ג(
משקל מירבי ) GVWקג"מ(
אורך/רוחב/גובה הרכב )ס"מ(

 2מנועים חשמלים )(2X200
400
69.8
AWD

200
4.8
21.2
0
470
2,208
2,670
156 / 214 / 468
656

נפח תא מטען )ליטר(
נפח תא מטען מושבים מקופלים )ליטר(
3וללה
סוג סוללה
קיבול )קילו וואט(
מיקום הסוללה

1,453
ליתיום

יון LITHIUM-ION

90 kWh
בתחתית הרכב

רוחב רכב מראות פתוחות
 2,139מ"מ

 2,990מ"מ
 4,682מ"מ

 1,643מ"מ  1,624 -מ"מ
 2,011מ"מ

 1,565מ"מ
רדיוס סיבוב )קיר לקיר(  12.4מטר
 1,663מ"מ  1,647 -מ"מ

פירוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב
6

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
מצלמת רוורס

מקרא

חיישני לחץ אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטונומית בעת חירום
זיהוי דו גלגלים
זיהוי תמרורי תנועה

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
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קוד דגמ

דגמ

129

I-PACE HSE

מנוע
מנוע חשמלי

רמת האבזור
הבטיחותי
7

צריכת דלק ממוצעת בליטרימ
ל 100 -ק"מ*
0
בינעירוני
עירוני 0

דרגת זיהומ
אוויר
1

