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הטוב משני העולמות
THE HYBRID CROSSOVER

שמירה על הסביבה מעולם לא נראתה טוב כל כך :קיה נירו ,רכב קרוסאובר
מודרני ,חדשני ונוח ,עם יתרונות של מנוע היברידי וחסכון בדלק.
הבחירה האולטימטיבית למי שמחפש רכב ידידותי לסביבה עם ביצועי
כביש מרשימים.
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PLUG-IN HYBRID

מחוייבות לסביבה
הנירו פלאג-אין הייבריד מאפשר את הטוב מכל העולמות .עם טווח נסיעה חשמלי
של עד  65ק"מ בנסיעה עירונית או  49ק"מ במסלול משולב* ,קיה נירו פלאג אין מציג
חיסכון משמעותי בצריכת הדלק וממזער את פליטת המזהמים לסביבה.
*ע"פ נתוני יצרן בתנאי מעבדה

תיבת בקרה
כבל הטעינה המסופק עם קיה נירו פלאג-אין ,מצויד בתיבת בקרה המציגה
מידע על התקדמות טעינת הסוללה ,באמצעות תצוגה צבעונית.

שקע טעינה
לנוחות מירבית ,ניתן לטעון את הסוללה באמצעות שקע
 220וולט ביתי או באמצעות עמדת טעינה ייעודית.
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ELECTRIC

כוח החשמל
עיצוב קרוסאובר נחשק
קיה נירו  ,EVפותח פרק חדש ומרתק של תחבורה חשמלית ומציע המון סטייל
וריגוש לרכב נטול זיהום לחלוטין .לנירו  EVטווח נסיעה של  455ק"מ* (ע"פ תקן
 WLTPמשולב) ויכולות טעינה מהירה ,טכנולוגיות בטיחות מתקדמות ותא נוסעים
מרווח ביותר עם תא מטען בנפח  451ל' .קיה נירו  EVמבודל משאר דגמי נירו עם
סממני עיצוב ייחודיים כמו גריל קדמי אטום עם עיטורים בדוגמת יהלום ופתח
טעינה ,תאורת יום ייחודית ועוד.
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חשיבה קדימה
לנהיגה חכמה יותר

ELECTRIC

נירו  EVהוא ההוכחה להתקדמות המשמעותית בתחום הרכב החשמלי .הקרוסאובר החשמלי
החדש מצויד בטכנולוגיה העדכנית ביותר כדי להפוך נסיעה נקייה מזיהום לנסיעה שהיא גם
נוחה וגם מאוד מהנה.
בלימה רגנרטיבית קיה נירו  EVמציע את הדור הבא של הבלימה הרגנרטיבית .לנוחות הנהג,
מערכת הבלימה מאפשרת בחירה בין מספר מצבי בלימה רגנרטיבית שונים להתאמה מושלמת
לתנאי הדרך .בעזרת פקדי שליטה מאחורי גלגל ההגה ,ניתן לשנות תוך כדי נסיעה את עוצמת
הבלימה הרגנרטיבית ,ואף להביא את הרכב לעצירה מלאה ללא כל שימוש בבלמים.

בחירת מצבי נהיגה קיה נירו  EVמתאים את עצמו לאופי הנהיגה שלך .מצב  ECO+לצריכת
אנרגיה מיטבית מצב  ECO, NORMALומצב  SPORTלנהיגה דינמית ומרגשת.
 4מצבי הנהיגה מאפשרים להתאים בצורה אידיאלית את התנהגות הרכב וצריכת האנרגיה.

בלם חניה חשמלי כל מה שצריך לעשות כדי לדרוך את בלם היד הוא ללחוץ על כפתור.

תאורת אווירה פסי תאורת לד בקונסולה המרכזית מאפשרים בחירה בין  6צבעים להתאמה
אישית
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ELECTRIC

נקי ממזהמים
מלא בריגושים
המפתח לניידות חשמלית נעימה הוא טכנולוגיה שפשוט עובדת למענך.
סוללה :לנירו  EVסוללה בעלת קיבולת של  64kWhשמספקת טווח נסיעה ארוך
במיוחד של עד  455ק"מ*(ע"פ תקן  WLTPמשולב).
הסוללה הגדולה מאפשרת טעינה מהירה מ 80%-20%-ב 40-דקות באמצעות מטען
מהיר בהספק של .100KW
מנוע :בשילוב עם סוללה בעלת קיבולת גבוהה ,המנוע החזק עם הספק של  204כ"ס
מאיץ את הנירו החשמלי מ 0-100-קמ"ש ב 7.8-שניות.
תיזמון טעינה ממוחשב :בעזרת מסך המולטימדיה המקורי של נירו  EVניתן לתזמן
את טעינת הרכב לזמן המתאים לך.
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שומר על כדור הארץ -
ועל אנשיו
		
 DRIVE WISEהיא היוזמה הטכנולוגית החדשה של קיה בתחום ה( ADAS-מערכות סיוע מתקדמות לנהג),
ששמה לה למטרה להעניק רמה גבוהה ככל האפשר של בטיחות ,לנוסעים ולהולכי הרגל .היא עושה זאת
על-ידי השתלטות על תהליכים משעממים או מורכבים שהם ,באופן מסורתי ,מנת חלקו של הנהג.

בטיחות
המערכת מאתרת סיכונים,
מזהירה אותך ומתערבת
אוטונומית במידת הצורך.

נוחות
המערכת מסייעת להפחית
את המתח ומאפשרת לך
ליהנות מהנסיעה.
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כוחה של התאמה אישית

קיה נירו מצויד במגוון מרשים של מאפיינים הכלולים במפרט הסטנדרטי ,ושפע של מאפייני נוחות
ונוחיות המתוכננים להפוך כל קיה נירו – לפרסונלי

פתחי אוורור בקונסולה האחורית היושבים מאחור יכולים ליהנות מחימום
או קירור באמצעות פתחי האוורור הממוקמים בחלק האחורי של הקונסולה
המרכזית (בדגם .)EX

מערכת בקרת אקלים אוטומטית ,מפוצלת לשני אזורים ( )D-FATCמערכת
 D-FATCמפעילה ומכבה את מיזוג האוויר כדי לשמור על טמפרטורות שונות
עבור הנהג והנוסע הקדמי.

מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע צבעוני "8
צג המגע " 8קל לתפעול מערכת השמע וכולל מאפיינים שימושיים כגון ניווט דרך
 WAZEותצוגה של המצלמה האחורית

בקרת תאורה אוטומטית כוון את הידית למצב  AUTOוהפנסים הראשיים
והאחוריים יאירו באופן אוטומטי בשעות בין הערביים או במקומות חשוכים.

מערכת הפשרת אדים אוטומטית חיישנים מזהים כל הצטברות של אדים
בחלק הפנימי של השמשה הקדמית .המערכת מפעילה באופן אוטומטי את
מפשיר האדים לשמירה על ראות ובטיחות מרביות.

מצלמה אחורית המותקנת על מגב השמשה האחורית המצלמה האחורית
משולבת עם תושבת מגב השמשה האחורית למניעת התלכלכות העדשה
במזג אוויר גרוע.

גגון קח אתך בבטחה ציוד ספורט ומטענים אחרים על גבי הגגון.

שליטה מרחוק מגלגל ההגה אתה יכול להניח למבטך להישאר על הכביש,
מתגי שליטה מרחוק מאפשרים לאצבעותיך לכוון את מערכת השמע.
 Bluetoothשדר והזרם תוכן באופן אלחוטי ,תוך הסחת דעת מינימלית,
באמצעות צימוד של התקנים תואמי ®.Bluetooth

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים ( )TPMSמערכת  TPMSעוקבת אחרי לחץ
האוויר בתוך כל אחד מהצמיגים ומיידעת אותך במצבם באמצעות הצגת ערך
לחץ האוויר בלוח המחוונים.

שקעי  AUXו USB-חבר נגני שמע או התקנים ניידים באמצעות כבל
להשמעה נוחה של מוזיקה.

USB

לוח שעונים  SuperVision Clusterבגודל ״7

 EPBבלם יד חשמלי כולל פונקצית

Auto Hold
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