SO SÁNH THÔNG SỐ 3 PHIÊN BẢN LUX A2.0

PHIÊN BẢN
Giá niêm yết
ĐỘNG CƠ
Động cơ

TIÊU CHUẨN
1,179,000,000
Công suất tối đa (Hp/rpm)
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm)

NGOẠI THẤT
Kính cách nhiệt tối màu (2 kính cửa sổ hàng ghế
sau, 2 kính ô thoáng sau và kính sau)
La-zăng hợp kim nhôm
Lốp (trước/sau)
Viền trang trí Chrome bên ngoài
Ống xả ở cản sau
NỘI THẤT
Điều chỉnh ghế lái
Cấu hình ghế

Màu Nội thất

CAO CẤP
1,419,000,000

NÂNG CAO
1,269,000,000

174/4.500-6.000
300/1.750-4.000

228/5.000-6.000
350/1.750-4.500
Có

Không
18 inch
245/45R18; 245/45R18
Không
Ống xả đơn
Chỉnh điện 4, chỉnh cơ 2 hướng

Điều chỉnh ghế hành khách trước

Chỉnh điện 4, chỉnh cơ 2 hướng

Hàng ghế thứ 2 gập cơ, chia tỷ lệ

60/40

19 inch
245/40R19;
275/35R19
Có
Ống xả đôi
12 hướng (8
hướng điện + 4
hướng đệm lưng)

Da tổng hợp màu đen, Taplo ốp
hydrographic vân carbon

Có

Không

Nội thất da NAPPA Đen - Taplo
ốp nhôm - Trần nỉ màu đen

Không

Có, tùy chọn

Không

Có, tùy chọn

Không

Có, tùy chọn

Nội thất da NAPPA Nâu - Taplo
ốp nhôm - Trần nỉ màu đen
Nội thất da NAPPA Be - Taplo ốp
gỗ - Trần nỉ màu be
Chức năng sạc không dây (điện thoại, thiết bị
ngoại vi)
Kết nối wifi

Không
Không

Có
Có

Hệ thống âm thanh
Hệ thống ánh sáng trang trí (Đèn chiếu sáng bậc
cửa/đèn chiếu khoang để chân/đèn trang trí quanh
xe (taplo, táp bi cửa xe)
Rèm che nắng kính sau, điều khiển điện
AN TOÀN & AN NINH
Cảm biến trước hỗ trợ đỗ xe & chức năng cảnh
báo điểm mù
Camera 360 độ (Tích hợp với màn hình)
Cốp xe có tính năng đóng/mở điện

8 loa

13 loa có amply & Chức năng định vị,
bản đồ (tích hợp trong màn hình trung
tâm)

Không

Có

Không

Có

Không
Không
Không

Có
Có
Có

