BMW EFFICIENTDYNAMICS.

BMW i8

МЕНШЕ ПАЛЬНОГО. БІЛЬШЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ЗА КЕРМОМ.

Із задоволенням
за кермом

BMW i8.

СПОРТИВНИЙ АВТОМОБІЛЬ МАЙБУТНЬОГО.

Кольори кузова:

Crystal White pearl effect із акцентованою
вставкою Frozen Grey metallic

Crystal White pearl effect із акцентованою
вставкою BMW i Blue

Sophisto Grey brilliant effect із акцентованою
вставкою Frozen Grey metallic

Sophisto Grey brilliant effect із акцентованою
вставкою BMW i Blue

Ionic Silver із акцентованою
вставкою BMW i Blue

Колісні диски:

20” BMW i
Turbine styling 444

20” BMW i
W-spoke 470

АВТ Баварія – офіційний імпортер BMW в Україні
м. Київ, вул. Мечникова, 2, тел.: +38 (044) 494-21-21
www.bmw.ua

20” BMW i
Turbine styling 625

BMW Україна
АВТ Баварія

Базове обладнання
■

Базове обладнання

□ Додаткове обладнання

BMW i8

– Недоступно

Двигун і трансмісія
BMW TwinPower Turbo 3-циліндровий бензиновий двигун

■

Синхронний електричний двигун BMW

■

Автоматичні: 2-ступенева трансмісія для електродвигуна переднього приводу та 6-ти ступенева для бензинового двигуна заднього приводу

■

Час зарядження
0-80%: стандартне (16А, AC 3.7 кВт), год

2

Запас ходу
На електротязі (NEDC), км

37

На електротязі (customer-oriented), км

30

Сумарний (PHEV), км

440

Ємність Li-Ion батареї високої напруги, кВт·год

7.1

Об’єм паливного баку, л

30

Технічні характеристики
Робочий об’єм, куб. см.

1499

Максимальна потужність, к.с. / при об/хв

231 / 5800

Максимальний обертовий момент, Нм/об/хв

320 / 3700

Витрата палива на 100 км, комбінований цикл, л			
Викиди CO2 у комбінованому циклі, г/км			
Витрата електроенергії, комбінований цикл, кВт/год / 100 км

2.1
49
11.9

Динамічні характеристики
Максимальна швидкість, км/год

250

Розгін з місця до 100 км/год, с

4.4

Геометричні параметри
Кількість дверей / місць
Довжина / Ширина / Висота / Колісна база, мм
Дорожній просвіт, мм
Об'єм багажника, л
Споряджена маса, кг

4/2
4689/1942/1291/2800
117
154
1560

Колісні диски
20" BMW i легкосплавні диски 'Turbine styling 444', змішаного типу, BMW Efficient Dynamics:
передні - 7 J x 20 / шини 195/50 R20, задні - 7.5 J x 20 / шини 215/45 R20

■

Безпека
Подушки безпеки для водія і переднього пасажира

■

Кріплення для дитячих крісел 'ISOFIX'

■

Інтелектуальна система пасивної безпеки

■

Кузов і зовнішнє обладнання
Світлодіодні фари дальнього і ближнього світла з регулюванням рівня світлового променя

■

Система допомоги при паркуванні (PDC), передня і задня

■

Датчик дощу та освітленості

■

Футуристичний дизайн відкриття дверей ‘Butterfly’

■

Зовнішні дзеркала ‘Black High-gloss’ з інтегрованим світлодіодним покажчиком повороту

■

Скління виготовлено з загартованого небиткого скла з зеленим тонуванням, вітрове скло - триплекс

■

Внутрішнє обладнання
BMW i дизайн інтер’єру ‘Neso’:
- сидіння: шкіряне оздоблення ‘Spheric’ з акцентованою текстильною вставкою Carum Spice Grey та подвійним швом
- карта дверей: текстиль кольору Anthracite
- вставка карти дверей: шкіра ‘Walknappa’ Carum Spice Grey
- панель приладів: шкіра ‘Natural Exclusive’ чорного кольору та шкіра ‘Walknappa’ Carum Spice Grey, вставки ‘Amido Metallic’
- шкіряне кермове колесо: чорного кольору з контрастною кільцевою вставкою Satin Silver
- стеля: кольору Carum Spice Grey
- колір інтер’єру: чорний / Carum Spice Grey

■

Круїз-контроль з функцією гальмування

■

Електромеханічне стоянкове гальмо

■

Кабель для зарядження автомобіля

■

Контролер iDrive з сенсорною панеллю керування

■

Регулювання кермової колонки по нахилу і вильоту

■

Автоматичний двозонний клімат-контроль

■

Навігаційна система Professional включаючи монітор 8,8’’ з роздільною здатністю 1280х480 пікселів,
жорсткий диск 20 ГБ для зберігання, наприклад, аудіо-файлів, роз’єм AUX-In, USB, Bluetooth

■

Панель приладів із розширеним монітором 8,8’’ з роздільною здатністю 1280х480 пікселів

■

Кнопка Start / Stop для запуску і зупинки двигуна

■

Центральний замок з електронним іммобілайзером

■

Шкіряне оздоблення ‘Spheric’ з акцентованою текстильною вставкою

■

*Даний перелік базового обладнання актуальний з 06/2016. Офіційний імпортер продукції BMW AG, АВТ Баварія, залишає за собою право внесення змін до цього інформаційного листа.
Зображення автомобілів наведені для ілюстрації і можуть відрізнятися від автомобілів, представлених у дилерській мережі BMW. За більш детальною інформацією та переліком додаткового обладнання прохання
звертатися до продавців-консультантів.

