LX 1.2 كيا بيكانتو

KIA Picanto LX 1.2
MODEL YEAR 2018
Technical Data

المواصفات التقنية

Engine 4 Cyl. 1248 cc MPI DOHC

MPI DOHC cc 1248  سلندر سعة4 محرك

Max. power output 84ps/6000rpm

 دورة بالدقيقة6000 /  حصان84 القوة القصوى

Max. Torque 12.4 kg.m/4000rpm
4-speed Automatic gearbox

Internal and External equipment

 دورة بالدقيقة4000 / متر. كجم12.4 عزم الدوران األقصى
 سرعات4 علبة سرعة أوتوماتيك

المواصفات الداخلية والخارجية

Cloth seats

فرش قماش

Manual air conditioning

مكيف هواء
AUX , USB راديو و

Radio, AUX, USB,
Trip remote controls on steering wheel

أزرار تحكم عداد الرحالت على المقود
وصل النظام الصوتي عن طريق البلوتوث

Bluetooth hands-free

الصدامات بلون السيارة

Body coloured bumpers
Outside handle in body color

قبضات األبواب من لون السيارة

Outside mirror in body color

المرايا الجانبية من لون السيارة
نوافذ كهربائية أمامية وخلفية

Electrical windows front and rear

مرايا كهربائية مدفأة

Electrical mirrors, Heated
Steel Wheels 14" with covers

4  إنش عدد14 جنط حديد قياس
حاملة كؤوس امامية

Front cup holder

الكرسي الخلفي قابل للطي

Bench folding for 3 passenger

Safety equipment

مواصفات االمان والحماية

Front airbags for driver and passenger
Anti-locking brake system(ABS)

وسائد هواء أمامية للسائق وللمرافق
)ABS( نظام مانع انغالق المكابح
نظام قفل مركزي

central lock system

جهاز تحكم عن بعد

keyless entry remote control
MDPS with tilt steering wheel

مقود كهربائي قابل للحركة باتجاهين
سنادات للرأس أمامية وخلفية

Head restraint front and rear

زجاج السيارة عازل للحرارة

Tinted Glass

Dimensions
Length x width x height

األبعاد
3,595 X 1,595 X 1,495

Wheel base 2400 mm

Weights
Curb Weight : Min: 913 kg Max: 980 kg
Gross Weight : 1370 kg
Kia preserves the right to change the specification at any time

 مم1495x 1595 x 3595

 اإلرتفاعx  العرضx الطول
 مم2400

قاعدة العجالت

األوزان
 كغ980 :  كغ األعلى913 : األدنى: الوزن الفارغ
 كغ1370 : الوزن القائم
تحتفظ شركة كيا بتغيير المواصفات والتجهيزات بأي وقت كان

