
IS250C
נתונים טכניים

Dual VVT-iמנוע בנזין

V6/24צילינדרים / שסתומים

2499נפח מנוע בסמ”ק

6400/208הספק כ”ס/סל”ד

4800/25.7מומנט קג”מ/סל”ד

6 הילוכים )אפשרות לתפעול ידני(תיבת הילוכים אוטומטית

אחוריתהנעה

9.0תאוצה מ-0 ל-100 קמ”ש )שניות(

65נפח קיבולת מיכל דלק )ליטר(

9.3 )10.8 ק”מ לליטר(תצרוכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100ק”מ

219פליטת מזהמים  CO2 )ג’/ק”מ(

מידות

4635אורך כללי )מ”מ(

1800רוחב כללי )מ”מ(

1415גובה כללי )מ”מ(

420/160נפח קיבולת תא מטען )גג פתוח/סגור( )ליטר(

225/45R17+245/45R17מידות צמיגים

אגרת רישויקבוצת רישוי

  7₪ 4,348

מחיר כולל מע״מ

369,000 ₪מחיר הרכב

32,000 ₪מחיר חבילת פרימיום

Tech Edition 32,000 ₪מחיר חבילת

4,000 ₪צבע מטאלי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מירבי

**הדרגה מחושבת עפ”י תקנות ”אוויר נקי” )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס”ט 2009 EEC/80/1268 נתוני היצרן עפ"י בדיקות מעבדה מוסמכת לפי התקן האירופי*

 נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100ק"מ* 

9.314משולב7.1בינעירוני13.1עירוני               



IS250C
איבזור סטנדרטי

)Cruise Control ( בקרת שיוט
גג קשיח מתקפל חשמלית

)Easy Access ,הגה עם כוונון חשמלי )אנכי ואופקי

חבילת תאורה פנימית 
חיישני חניה קדמיים ואחוריים

מושב נהג ונוסע עם כוונון חשמלי בעל 8 מצבים
מושבים קדמיים מחוממים

מערכות בטיחות: היגוי חשמלי תלוי מהירות )EPS(, בקרת יציבות )VSC(, בקרת אחיזה )TRC(, חלוקת כוח הבלימה  
)VDIM(  מערכת בטיחות מרכזית ,)ABS(  מניעת נעילת גלגלים ,)BAS(  עזר לבלימה ,)EBD(

מערכת התראת ירידת לחץ אויר בצמיגים

מערכת מיזוג מפוצלת לנהג ונוסע עם בקרת אקלים

)Keyless( מערכת פתיחה, נעילה והתנעה ללא מפתח

מראה פנימית מתכהה אוטומטית

מראות צד מתקפלות חשמלית ומפשירות אדים

מתג קיפול מושבים קדמיים חשמלי

פיקוד מההגה על מערכת השמע

קישוריות טלפון  Bluetooth )בהתאם לסוג המכשיר(

USB חיבור ,)MP3 רדיו-דיסק ומחליף ל-6 דיסקים, 8 רמקולים )קורא

ריפוד עור מלא

תצוגת Optitron בלוח המחוונים לכוונון שקיפות אוטומטי

תצוגת מחשב מרכזי להצגת מידע על מערכות הרכב

6 כריות אויר מתנפחות בהדרגה בהתאם לעוצמת הפגיעה ברכב

חבילת פרימיום

דיפוני עץ בדלתות ובקונסולה המרכזית

חבילת זיכרון - 3 זכרונות למושב נהג ונוסע, מראות צד והגה

חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית במהירויות משתנות

כרטיס חכם לזיהוי

מושבים קדמיים מאווררים

 )i-AFS( מערכת תאורה קדמית אדפטיבית

מראות צד מתכהות אוטומטית נגד סינוור

פנסים קדמיים Bi-Xenon עם ניקוי פנסים

ריפוד עור מסוג Semi-Aniline )נאפה(

תאורת סף כניסה לרכב ומראות צד

Tech Edition חבילת
ממשק מערכת הטלפון על גבי מסך המגע

חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם חיווי על גבי מסך המגע

מסך מגע ”7 צבעוני רב תכליתי לשליטה על מערכות הרכב

מצלמה אחורית לעזר בחניה, תצוגה במסך המגע

 


