مشخصات فنی خودرو کیا  -سورنتو فول KIA SORENTO
شروت تَلیذ وٌٌذُ  /وشَر ارائِ دٌّذُ
شروت ارائِ دٌّذُ در ایراى
والس تذًِ
والس اتَ هثیل
ٍزى خَدرٍ
اتؼاد ٍ سایس الستیىْا  -ریٌگ

ویا هَتَرز  -ورُ جٌَتی
اطلس خَدرٍ
شاسی تلٌذ دٍ دیفراًسیل ّفت ًفرُ
J SEJMENT
ویلَگرم 1707
ریٌگ آلیاشی  19ایٌچ ٍ الستیه 235/55R/19
مشخصات فنی موتور

حجن هَتَر
ًَع هَتَر  -سَپاج
لذرت هَتَر
حذاوثر تَاى گشتاٍر هَتَر
حجن تان سَخت  /شتاب  /سرػت ػلوی
سیستن گیرتىس دًذُ
سیستن ترهسّا
سیستن تؼلیك فٌرّا
هیاًگیي هصرف خَدرٍ
هحذٍدُ گاراًتی

جی دی آی  2400سی سی
چْار سیلٌذر خطی  - GDIشاًسدُ سَپاج
تِ هیساى  188اسة تخار در  6000دٍر در دلیمِ
تِ هیساى ً 241یَتي هتر در  4000دٍر در دلیمِ
حجن  71لیتر 9/ثاًیِ  200 /ویلَهتر در ساػت
شش سرػتِ اتَهاتیه(جلَ) Tiptronic -
چْار چرخ دیسىی خٌه شًَذُ تا َّا  -رٍغٌی تَستر خال
هستمل هه فرسَى فٌر پیچشی
تِ هیساى  8/8لیتر ترای  100ویلَهتر
پٌج سال یا ّ 150سار ویلَهتر
امکانات ایمنی خودرو

ویسِ ّای َّایی
سیستن ّای پایذاری ٍ ووه راًٌذُ
سیستن تؼادلی
تذًِ هماٍم
هذیریت پایذاری
ایوٌی شیشِ ّا

شش ػذد ترای سرًشیي جلَ  ،پردُ ای ٍ جاًثی
ABS,BAS,TCS,ESP,DBC,HAC
تؼلیك تا حفظ ارتفاع در حول تار
فَالد تا درصذ  53در تذًِ
پایذاری الىترًٍیىی VSM
تا لاتلیت تشخیص هاًغ در شیشِ ّای جلَ ٍ ساًرٍف
سیستم روشنایی خودرو

چراغْای جلَ
چراغْای ػمة

سیستن وٌترل رٍشٌایی اتَهاتیه
سیستن اًطثاق چراغْا تا چرخش فرهاى
ترهسّای  LEDاسپَیلر
امکانات رفاهی و آپشنهای خودرو

سیستن حافظِ یىپارچِ ترای صٌذلی راًٌذُ ٍ آیٌِ جاًثی
سیستن ووه پارن َّشوٌذ SPAS
پذالْای گاز ٍ ترهس تا رٍوش استیل
ترهس پارن الىترًٍیىی EPS
هحفظِ تار دٍ لسوتی ٍ تار هخفی زیر رٍوش صٌذٍق ػمة تا تَر هحافظ
ورٍز وٌترل اتَهاتیه ACC
حروت افمی صٌذلی ّای ردیف دٍم
سیستن استارت ترلی ٍ ٍ KLSGOرٍد تذٍى ولیذ
سیستن دٍگاًِ تَْیِ هطثَع ترای سرًشیي جلَ ٍ راًٌذُ تصَرت هجسا
سمف پاًارٍها ٍ ساًرٍف دٍ حالتِ
گرهىي فرهاى ٍ صٌذلی راًٌذُ ٍ سرًشیي ٍ ردیف دٍ صٌذلی راًٌذُ ٍ سرًشیي تا تٌظین ترلی ٍ حافظِ در  8جْت
واًال تَْیِ َّا ترای سرًشیٌاى ػمة
سٌسَر تاراى ترای شیشِ جلَ
سیستن هَلتی هذیا ٍ ٌّذز فری رٍی غرتیله فرهاى ٍ تلَتَث
صٌذلی ّای تاشَ ترای ریفْای دٍم ٍ سَم
ابعاد خودرو

