مشخصات فنی خودرو کیا  -اپتیما OPTIMA
شروت تَلیذ وٌٌذُ  /وشَر ارائِ دٌّذُ
شروت ارائِ دٌّذُ در ایراى
والس تذًِ
والس اتَ هثیل
ٍزى خَدرٍ
اتعاد ٍ سایس الستیىْا  -ریٌگ

ویا هَتَرز  -ورُ جٌَتی
اطلس خَدرٍ
سذاى
D SEJMENT
ویلَ گرم 1436
ریٌگ آلیاشی  18ایٌچ ٍ الستیه 225/45R/18
مشخصات فنی موتور

حجن هَتَر
ًَع هَتَر  -سَپاج
لذرت هَتَر
حذاوثر تَاى گشتاٍر هَتَر
حجن تان سَخت  /شتاب  /سرعت علوی
سیستن گیرتىس دًذُ
سیستن ترهسّا
سیستن تعلیك فٌرّا
هیاًگیي هصرف خَدرٍ
هحذٍدُ گاراًتی

حجن  2400سی سی
چْار سیلٌذر خطی  -شاًسدُ سَپاج
تِ هیساى  170اسة تخار در  6000دٍر در دلیمِ
تِ هیساى ً 224یَتي هتر در  4000دٍر در دلیمِ
حجن  70لیتر 10/ثاًیِ  210 /ویلَهتر در ساعت
شش سرعتِ اتَهاتیه(جلَ) Tiptronic -
چْار چرخ دیسىی خٌه شًَذُ تا َّا  -رٍغٌی تَستر خال
هستمل هه فرسَى فٌر پیچشی
تِ هیساى  8/5لیتر ترای  100ویلَهتر
پٌج سال یا ّ 150سار ویلَهتر
امکانات ایمنی خودرو

دٍرتیي دیذ عمة
دارای شش ایرتگ جاًثی  ،جلَ ٍ پردُ ای
دارای سیستن ّای وٌترلیABS,EBD,ESP,HAC
سیستن ّای پایذاری ٍ ووه راًٌذُ ESC
شیشِ ّای ترلی ترای چْار درب
سیستن تعادلی ٍ ایستایی درسرتاالییHAC
ٍرٍد تذٍى ولیذ
پشت سری تا لاتلیت عىس العول درترتاتر ضرتِ
فرهاى  Dترای وٌترل تیشتر
سٌسَر جلَ ٍ عمة
فرهاى الىترٍ ّیذرٍلیه ترای وٌترل تیشتر ٌّذلیٌگ
سیستن ضذ سرلت ایوَتالیسر
سیستم روشنایی خودرو
چراغْای جلَ
چراغْای عمة

سیستن وٌترل رٍشٌایی اتَهاتیه
سیستن اًطثاق چراغْا تا چرخش فرهاى
ترهسّای  LEDاسپَیلرٍ چراغْای راٌّوا رٍی آیٌِ ّا
امکانات رفاهی و آپشنهای خودرو

اّرم تعَیض دًذُ پشت فرهاىShiftTronic
دووِ استارت ترلی Start/Stop
سیستن وٌترل ٍ هذیریت پیوایش Trip Computerسیستن تثثیت سرعت ورٍز وٌترل
سمف پاًارٍها ٍ ساًرٍف دٍ حالتِ ترلی
سیستن حافظِ یىپارچِ آیٌِ ٍ صٌذلی IMS
گرهىي ٍ سرد وي صٌذلی ّای ردیف جلَ
سیستن استارت ترلی ٍ ٍ KLSGOرٍد تذٍى ولیذ
سیستن تَْیِ هطثَع دٍگاًِ ترای راًٌذُ ٍ سرًشیي جلَ سیستن گرهىي ترای صٌذلی ّای ردیف عمة
هحفظِ خٌه وٌٌذُ(سیستن تَْیِ ترای داشثَرد)
دریچِ تَْیِ ترایس سرًشیٌاى عمة
سیستن هِ زدا ترای شیشِ جلَ
ترهس پارن الىترًٍیه EPS
سیستن صَتی تا لاتلیت Auto Hold , Infinity
آیٌِ ّای جاًثی تاشَ اتَهات
ابعاد خودرو

