مشخصات فنی خودرو کیا  -پیکانتو PICANTO
شروت تَلیذ وٌٌذُ  /وشَر ارائِ دٌّذُ
شروت ارائِ دٌّذُ در ایراى
والض تذًِ
والض اتَ هثیل
ٍزى خَدرٍ
اتعاد ٍ ظایس الظتیىْا  -ریٌگ

ویا هَتَرز  -ورُ جٌَتی
اطلط خَدرٍ
ّاچ ته
A SEJMENT
ویلَگرم 955
ریٌگ آلیاشی  15ایٌچ ٍ الظتیه 175/50R/15
مشخصات فنی موتور

حجن هَتَر
ًَع هَتَر  -ظَپاج
لذرت هَتَر
حذاوثر تَاى گشتاٍر هَتَر
حجن تان ظَخت  /شتاب  /ظرعت علوی
ظیعتن گیرتىط دًذُ
ظیعتن ترهسّا
ظیعتن تعلیك فٌرّا
هیاًگیي هصرف خَدرٍ
هحذٍدُ گاراًتی

1200 CC
چْارظیلٌذر خطی  16ظَپاج
تِ هیساى  84اظة تخار در  6000دٍر در دلیمِ
تِ هیساى ً 120.7یَتي هتر در  4000دٍر در دلیمِ
حجن  35لیتر 12/ثاًیِ  170 /ویلَهتر در ظاعت
چْار ظرعتِ اتَهاتیه(جلَ) Tiptronic -
چْار چرخ دیعىی خٌه شًَذُ تا َّا  -رٍغٌی تَظتر خال
هعتمل هه فرظَى فٌر پیچشی
تِ هیساى  5/5لیتر ترای  100ویلَهتر
پٌج ظال یا ّ 150سار ویلَهتر
امکانات ایمنی خودرو

پشت ظری ّای فعال ترای تشخیص ضرتِ
شش عذد ترای ظرًشیي جلَ  ،پردُ ای ٍ جاًثی
ظیعتن ّشذار هاًع ترای دًذُ عمة
ظیعتن ترهس ضذ لفل ABS,EBD
لفل وَدن الىترًٍیىی ترای شیشِ ّا
ظیعتن وٌترل ایعتایی در ظرتاالیی HAC
لفلذرتْا در ظرعت  40ویلَهتر ٍ تاالتر اتَهاتیه
ظٌعَر هاًع ظٌج ظاًرٍف
ظیعتن ٍرٍد تذٍى ولیذ KeyLessGo
ظیعتن هاًع ظٌج ترای شیشِ ّا
ظیعتن ّشذار حروت در رٍز DayLight
چْار شیشِ ترلی
سیستم روشنایی خودرو
چراغْای جلَ
چراغْای عمة

ظیعتن وٌترل رٍشٌایی اتَهاتیه
چراغْای تلعىَپی جلَ
ترهسّای  LEDاظپَیلر
امکانات رفاهی و آپشنهای خودرو

لفل درتْا در ظرعت تاال
دووِ اظتارت ترلی Start/Stop
ظیعتن وٌترل ٍ هذیریت پیوایش Trip Computerفرهاى  Dشىل ترای ٌّذلیٌگ تیشتر ٍتْتر
ظیعتن صَتی ّوراُ تا چٌجر شش دیعىِ
ظیعتن تَْیِ هطثَع اتَهاتیه
صٌذلی ّای تاشَ ردیف دٍ ترای حول تار تا ظطح هعطح
ظیعتن اظتارت ترلی ٍ ٍ KLSGOرٍد تذٍى ولیذ
صفحِ ظَپرٍیصى ترای ًوایشگرای ویلَهتر ٍ دٍر هَتَر ظیتن هَلتی هذیا رٍی فرهاى ترای راحتی وار
صٌذٍق پراى ترلی داخل خَدرٍ
آیٌِ ّای جاًثی تا ظیعتن ّایذرٍفَتیه
ظیعتن تَْیِ دٍگاًِ ترای ظرًشي ٍ راًٌذُ
ظاًرٍف شیشِ ای ترلی دٍ حالتِ
ظیعتن صَتی تا پَرتْای USB.AUX.ipod
آیٌِ ّای جاًثی تاشَ اتَهات
ابعاد خودرو

