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AKKUMULÁTORTÖLTÉS ÉS TÖLTŐKÁBEL

MINDEN, AMIRE SZÜKSÉGE VAN
A GYORS ÉS BIZTONSÁGOS TÖLTÉSHEZ.
A Mode 3-as töltőkábel remek választás az új Kia e-Niróhoz, hiszen otthoni és nyilvános töltőpontoknál egyaránt gyors,
biztonságos és problémamentes áramfelvételt tesz lehetővé. Ultramodern műszaki megoldásainak köszönhetően a
lehető leggyorsabban repítheti 100 százalékra az akkumulátorok töltöttségi szintjét.

A termék műszaki adatai
Fázisok száma
Feszültség
Áramerősség

1
250 volt
32 A

Töltési teljesítmény

22 kW-ig

Csatlakozók típusa

Type 2 és Type 2
Mode 3-as
töltőkábel
2,7 kg

Töltési mód
Tömeg
Vezeték hosszúsága
Szín

5 méter
Szürke

Szigetelőréteg anyaga
Hőmérséklet-tartomány

Poliuretán
-30°C - 50°C

Mode 3-as töltőkábel
A váltakozó áramú villámtöltés ennél aligha
lehetne egyszerűbb és gyorsabb. A mindennapos
használatra szánt Mode 3-as töltőkábel
végeire Type 2-es csatlakozók kerülnek, így
minden Type 2-es aljzattal felszerelt otthoni és
nyilvános töltővel kompatibilis. A kiváló minőségű
alapanyagoknak köszönhetően rendkívül ellenálló
a csavarással, illetve a hajlítással szemben, és
az időjárási 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 hagyható.
66631ADE013A (egyfázisú, 32 amperes,
5 méter hosszú, szürke kábel)
66632ADE013A (háromfázisú, 32 amperes,
5 méter hosszú, szürke kábel)

A Mode 3-as töltőkábel főbb előnyei
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Biztonságos

Intelligens

Villámtöltés

Az autó és a töltő oldalán
egyaránt reteszelnek a
csatlakozók.

Tájékoztat a töltöttségi
szintről.

Rendkívül gyors töltés
váltakozó áramú hálózatról.

Type 2-es csatlakozó
A Type 2 néven ismert, elektromos járművek töltőjéhez fejlesztett csatlakozót nemrégiben szabványosították Európában. 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-tulajdonosok, és – kihasználva az egyfázisú
Mode 3-as töltőkábel előnyeit – a lehető leggyorsabban tölthetik fel autójukat.
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TEGYE ÉLVEZETESSÉ
AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁST!
A hétköznapi autózás is lehet izgalmas és élménydús, ha járműve tökéletesen megfelel elvárásainak.
Tekintse át Ön is az új Kia e-Niróhoz rendelhető, kiváló minőségű tartozékok választékát, és szerelje
fel a modellt mindennel, amire a használat során szüksége lehet!

1. Alumínium keresztrudak
Minél nagyobb a szállítókapacitás, annál kevesebb dologról kell lemondania
az utazások során. Ezek a kis tömegű, könnyen felszerelhető, alumínium
keresztrudak roppant erősek, így tulajdonképpen bármit magával vihet,
amire a túrákon szüksége lehet. Ez a kiegészítő csak gyári tetősínekre
szerelhető fel, az viszont nem számít, hogy van-e panorámatető az autón
vagy sem.
G5211ADE00AL
2. Active kerékpárszállító rendszer
Kevés jobb időtöltés van a kerékpározásnál, ezért egyszerűen kezelhető,
igényes szállítóeszközt fejlesztettünk ki, amelynek használatát gyorszáras
tartókonzol és heveder, valamint elmés kerékrögzítő segíti. Az igényes
megjelenésről Kia-logó, a biztonságról pedig masszív zár gondoskodik, a
legnagyobb terhelés 17 kg lehet.
66700ADE10

3. Xtender síléc- és hódeszkaszállító
Legyenek még élvezetesebbek és kevésbé körülményesek a téli sportok!
Ezzel a speciális csomagtartóval 6 pár sílécet vagy 4 hódeszkát vihet
magával, és mivel oldalirányból pakolható, a sporteszközök fel- és lerakodása
egyaránt gyerekjáték, még a ruhája sem lesz piszkos! A lopásbiztonságot
szem előtt tartva zárakkal szereljük fel..
55700SBA10
4. Síléc- és hódeszkaszállító (400 és 600)
Egy megbízható társ a jövő sítúráira. A „Síléc- és hódeszkaszállító 400” néven
kínált, biztonsági zárral felszerelt rendszerrel négy sílécet vagy két hódeszkát
vihet magával, míg a – szintén zárral kiegészített – „Síléc- és hódeszkaszállító
600” esetében hat léc vagy négy deszka rögzítésére van lehetőség.
4a. 66701ADE10 (400)
4b. 66701ADE00 (600)

5a.

5b.

5. T
 etődoboz (330 és 390 literes)
Ha nyaralni készül, biztosan több poggyászt vinne magával, mint a hétköznapokon. Mielőtt nekiállna mindent bepasszírozni a csomagtartóba, érdemes egy
pillantást vetnie igényes és tartós, letisztult megjelenésű tetődobozainkra, hiszen könnyen felszerelhetők, mindkét irányból nyithatók, illetve hozzáférhetők, és
hihetetlen mennyiségű csomagot képesek elnyelni. A lopásbiztonságot szem előtt tartva természetesen mindkét kivitelt erős zárakkal szereljük fel.
5a. 66730ADE00 (Tetődoboz 390. Méret: 195x73,8x36 cm, befogadóképesség: 390 liter, legnagyobb terhelhetőség: 75 kg)
5b. 66730ADE10 (Tetődoboz 330. Méret: 144x86x37,5 cm, befogadóképesség: 330 liter, legnagyobb terhelhetőség: 75 kg)
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4a.

4b.
6. P
 ro kerékpárszállító
Legyen egyszerű és biztonságos a bringák fel-, illetve lepakolása! Kialogóval díszített, zárakkal felszerelt Pro kerékpárszállító rendszerünknél a
felhajtható, forgógombos konzol megtartja a vázat, amíg Ön meghúzza a
hevedereket. Legnagyobb terhelhetősége 20 kg.
66700ADE00
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7. iPad®-tartókonzol a hátul utazóknak
Tv-műsorok, filmek, játékok – a szórakozás ezen formáiról menet közben
sem kell lemondania utasainak. Különleges tartókonzolunk dönthető és
forgatható, így – testhelyzettől és fényviszonyoktól függetlenül – mindig
tökéletesen látható a képernyő. iPad® 1, 2, 3 és 4, valamint iPad® Air 1 &
2 készülékekkel egyaránt kompatibilis, a töltőt és magát a táblagépet nem
foglalja magában a készlet.
66582ADE01
8. H
 ordozható vállfa
Vigyen magával tiszta, vasalt ruhát az üzleti találkozókra! Ezt a pofon
egyszerűen használható ruhatartót egy mozdulattal az első ülések hátuljára
rögzítheti, sőt könnyedén le is veheti, és átteheti, mondjuk, az irodájába vagy
a szállodai szobájába. Hátsó ülésen utazók elé, kérjük, biztonsági okokból ne
helyezze a vállfát!
66770ADE10
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1. G
 umiszőnyeg mostoha időjáráshoz
Mindegy, hogy milyen kalandokba keveredik, ez a tartós, peremes gumiszőnyeg
nem engedi, hogy nedves, sáros, koszos legyen autója beltere. Azon túlmenően,
hogy igen hasznos és tulajdonképpen a teljes padlót megóvja, még tetszetős is,
hiszen látványos, szürke betétek formájában típuslogóval és egyéb díszítőelemekkel tettük látványosabbá. Hogy el ne mozduljon, rögzítési pontokat
alakítottunk ki a sarkoknál.
Q4131ADE00 (balkormányos modellekhez/ 4 db-os készlet)
2. T
 extil padlószőnyeg (alapkivitel)
Védje a beltér azon pontjait, amelyek a leggyakrabban koszolódnak! Ezek
a kemény sörtékből összeállított szőnyegek tökéletesen passzolnak a
lábtérhez, és nem mozdulnak el helyükről, ugyanis külön rögzítési pontokat
alakítottunk ki számukra, hátoldalukat pedig csúszásgátló bevonattal fedtük
be. A vezető szőnyegét Niro-logóval varázsoltuk szebbé, és megerősítettük a
cipősarkak alatt, hogy ne kopjon ki a pedálok kezelése során.
Q4141ADE00 (balkormányos modellekhez/ 4 db-os készlet)
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3. T
 extil padlószőnyeg (velúr)
Őrizze meg az utasteret eredeti állapotban a lehető leghosszabb ideig! Kiváló
minőségű, dupla varrásokkal összeállított, velúr padlószőnyegeink nemcsak
szebbé és igényesebbé teszik a Niro kabinját, hanem a – mindennapok során
előforduló – szennyeződésektől is megvédik. További előnyük, hogy nem
mozdulnak el helyükről, ugyanis rögzítési pontokat alakítottunk ki számukra,
hátoldalukat pedig csúszásgátló bevonat fedi.
Q4143ADE00 (LHD/ set of 4)
4. S
 portos, fokozott tapadású pedálok
Tegye még sportosabbá az összhatást lenyűgöző megjelenésű, fém pedálsorunkkal! Ezekről biztosan nem csúszik le a lába fékezés vagy gázadás közben.
Q4F05AK000 (balkormányos, automatikus váltóval felszerelt, sebességhatároló nélküli modellekhez)
Q4F05AK100 (balkormányos, automatikus váltóval és sebességhatárolóval
felszerelt modellekhez)
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5. 1
 7 colos könnyűfémkerék-készlet
17 colos, ötágú, könnyűfém kerék 7,0Jx17 méretben, 215/55 R17-es abroncshoz. A készlet a felnikupakot és a rögzítéshez szükséges csavarokat is
magában foglalja.
Q4F40AK000
6. 1
 7 colos Suwon könnyűfémkerék-készlet
17 colos, ötágú, ezüstszínű, könnyűfém kerék 7,0Jx17 méretben, 215/55
R17-es abroncshoz. A készlet a felnikupakot is magában foglalja, a felszereléshez az eredeti csavarok használhatóak.
C5400ADE00

Tartozék
megnevezése

Cikkszám

Jellemzők

Védelem, állapotmegőrzés
Rakodóperem-védő
fólia

Q4272ADE00TR
Q4272ADE00BL

Ajtókilincsvédő fólia

66272ADE00

Csomagtértálca
szürke díszítőelemekkel

Q4122ADE00

Csomagtérpadló alatti tárolórekesszel ellátott modellekhez,
felső szintre helyezett padlónál

Q4122ADE10

tárolórekesz nélküli modellekhez

Q4F46AK000
Q4F46AK100

előre/2 db-os készlet
hátra/2 db-os készlet

Sárvédőkészlet

átlátszó/egy darabból
fekete/egy darabból

Kerekek és egyéb stíluselemek
Könnyűfémkerékkészlet 17”

Q4400ADS07
Q4400ADS07GR

ezüst/öt kettős küllővel
grafit/öt kettős küllővel

TPMS készlet

D4F40AK990

Kerékőr és specifikus szerszámkulcs

66490ADE50

közepes

LED-es
lábtérvilágítás

66650ADE20
66650ADE20W
66650ADE30
66650ADE30W

piros, első sor
fehér, első sor
piros, hátsó sor
fehér, hátsó sor

LED-es talajvilágítás

66651ADE00

LED-es talajvilágítás

66651ADE00K

LED-es csomagtérajtó-világítás

66652ADE00

Kia-logót vetít a földre

Szállítás
Csomagrögzítő háló

85790G5000WK

Kényelem
Csomagrögzítő
kampó

66743ADE00

Csomagtérrendező

66123ADE00

Biztonság és ápolás
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A kiadványban szereplő tartozékokon túlmenően az alábbi kiegészítők is
megrendelhetők az új Kia e-Niróhoz.
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Felszerelési táska

66940ADE00

Láthatósági mellény

66941ADE00

Elakadásjelző
háromszög

66942ADE00
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YEAR WARRANTY

QUALITY REDEFINED

7 éves Kia-garancia
Járműgarancia 7 évre vagy 150 000 km-ig. Az Európai Unió
minden országában érvényes (továbbá Gibraltáron, Izlandon,
Norvégiában és Svájcban). A garancia feltételei régiónként
eltérőek lehetnek (pl. a fényezésre és a felszereltségre
vonatkozóan).

Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól

Kia Motors Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
Németország
www.kia.com

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 Kiamárkakereskedőjével!

www.kia.com

