
A kiadványban fellelhető információk, illusztrációk és műszaki adatok a nyomtatáskor 
voltak aktuálisak, vállalatunk bármikor – értesítés nélkül – megváltoztathatja azokat. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a járművek, valamint a különféle tartozékok jellemzői 
régiónként eltérőek lehetnek, és előfordulhat, hogy a – nyomdai eljárás korlátai 
miatt – a fényezések valódi színe némileg eltér a tájékoztatófüzetben láthatótól. 
Ha egészen pontos információkra tart számot, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Kia-
márkakereskedőjével!
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Mode 3
A Mode 3-as töltőkábel nem más, mint egy speciális áram-
körrel kiegészített vezeték, amellyel elektromos autók kap-
csolhatók össze Type 2-es aljzattal felszerelt, váltakozó 
áramú töltőpontokkal. A jármű és a töltőpont közötti aktív 
kommunikáció révén ellenőrizhető a berendezés kapacitása 
és biztonsági földelése, továbbá kiválasztható a díjcsomag, 
az elektronika pedig automatikusan lekapcsolja a töltést, ha 
az akkumulátorok ismét 100%-on állnak. Hála a fejlettebb 
adatcsere-folyamatnak és a nagyobb töltőfeszültségnek, a 
Mode 3-as vezeték számottevően gyorsabban és biztonsá-
gosabban tölti a telepeket, mint a Mode 2-es kivitel.

Type 2-es csatlakozó 
A Type 2 néven ismert, elektromos járművek töltőjéhez fej-
lesztett csatlakozót nemrégiben szabványosították Európá-
ban. Ez egy- és háromfázisú töltésre is alkalmas, s három 
funkcióval büszkélkedhet: energiaátvitel, biztonsági földelés 
és kommunikáció. A nyilvános töltők túlnyomó többségéhez 
Type 2-es csatlakozóval kapcsolódhatnak az EV-tulajdono-
sok, és – kihasználva a Mode 3-as töltőkábel előnyeit – a 
lehető leggyorsabban tölthetik fel autójukat.

Ha igazán gyorsan és hatékonyan szeretné tölteni elektromos autóját, 
a Mode 3-as kábelnél aligha talál jobbat. Alkalmazásával jelentősen 
csökkenthető az akkumulátorok feltöltéséhez szükséges idő, így mindig 
kényelmesen, kompromisszumok nélkül használhatja környezetbarát 
járművét.

Gyors. Hatékony. Kényelmes.

Mode 3-as töltőkábel 
A maximális töltőkapacitás érdekében Mode 3-as töltőkábe-
lünk mindkét végére Type 2-es csatlakozó került. Érintkezői 
tömör fémből készülnek, a csatlakozóházat, illetve 
-fogantyút pedig úgy alakítottuk ki, hogy biztonságosan és 
lassan adja le a hőt, ami a töltési folyamat közben keletke-
zik. A kiváló minőségű alapanyagoknak köszönhetően ez a 
töltőkábel rendkívül ellenálló a csavarással, illetve hajlítással 
szemben, sőt az időjárás viszontagságait is remekül viseli, 
így hosszú élettartam jellemzi. A Type 2 további előnye, 
hogy a töltőpont és az autó oldalán egyaránt automatikusan 
reteszeli a csatlakozókat, így biztonságosan az utcán hagy-
ható. A Mode 3-as töltőkábelt mindennapos használatra, 
házi és nyilvános töltőkhöz terveztük, Type 2-es csatlakozó-
val akár 22 kW-os teljesítményre (250V, 20A/32A) is képes. 

66631ADE012A (PHEV egyfázisú, 20A, 5m, szürke kábel)
66631ADE013A (EV egyfázisú, 32A, 5m, szürke kábel)
66632ADE013A (EV háromfázisú, 32A, 5m, szürke kábel)


