Наша е должноста да ја заштитиме животната средина.
Mitsubishi Motors дизајнира и произведува висококвалитетни
возила и компоненти со цел да им обезбеди на нашите
клиенти трајни моторни возила и одлични услуги за
одржување на вашето возило во оптимална работна состојба.
Имаме највисока почит кон животната средина и употребуваме
материјали кои може да се рециклираат и повторно да се
користат откако вашето Mitsubishi Motors возило дојде до
крајот на својот економски животен век. По долгиот работен
век ние ќе го вратиме вашето возило назад и ќе го
рециклираме на еколошки начин во согласност со Директивата
на ЕУ за искористени возила и сите применливи национални
законски одредби.
Сите возила на Mitsubishi Motors (до 3.5t GVW) што се
продаваат по 1 јули 2002 година, ќе бидат примени бесплатно
од последниот сопственик, на едно од назначените локации,
доколку возилото ги содржи сите главни компоненти и е без
отпад. Од 1 јануари 2007 година, ова се однесува на сите
возила на Mitsubishi Motors без оглед на датумот на продажба.
Мрежата на локации за собирање е активна за примање.

Mitsubishi Motors возила End-Of-Life e за искористените возила,
со цел да се обезбеди вашето возило рециклирање на
еколошки начин. Истовремено, постојано се оценуваат и
подобруваат можностите за рециклирање на возилата и
компонентите на возилото, со цел да се постигнат уште
повисоки проценти за рециклирање во иднина.
Европската директива за искористени возила и бесплатно
враќање на искористени возила се применуваат во сите
држави-членки на Европската унија. Транспозиција на
Директивата за искористените возила во националното
законодавство во секоја држава-членка можеби не е завршено
во моментот кога оваа публикација ќе се стави на печатење.
Ве молиме погледнете на www.mitsubishi-motors-europe.com и
одберете ја веб-страницата на сервисна мрежа на Mitsubishi
Motors во вашата држава или побарајте дополнителни
информации за Националниот центар за помош на
потрошувачите
на
Mitsubishi
Motors.

ИНЗВОРЕДНА ПОСТ-ПРОДАЖБА ЗА БЕЗГРИЖНОСТ
Околу 2.500 овластени сервисни точки на Mitsubishi Motors во Европа
се посветени да ви помогнат каде и да сте.
ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖУВАЊЕ
Дури и новите автомобили бараат редовно одржување и сервисирање.
не само за се загарантира вашата мобилност, туку и за вашата
безбедност и на вашите патници. Обучени професионалци кои
користат специјалистичка дијагностичка опрема и оригинални делови
во вашиот авторизиран сервисен центар на Mitsubishi се подготвени да
се посветат. Ќе бидете известени за цената однапред, па нема да има
непријатни изненадувања кога ќе се вратите за да го превземете
Вашето возило.

ОРИГИНАЛНИ MITSUBISHI MOTORS ДЕЛОВИ
Дури и најмалите технички грешки можат да доведат до несреќи.
Затоа, сите оригинални делови на Mitsubishi Motors се развиени и
тестирани според строгите стандарди за квалитет. Се препорачува да
се користат оригиналните делови на Mitsubishi Motors со цел да се
задржи безбедноста на вашето возило и на вашите патници.
Оригиналните делови на Mitsubishi Motors се достапни во сите
овластени сервисни центри на Mitsubishi. Ние сме горди што редовно
постигнуваме врвни резултати во анкетите за квалитет на продажба.

СЕОПФАТНА ГАРАНЦИЈА
Новите Mitsubishi возила се стандардни со сеопфатна гаранција од 5
години, или до максимум 100.000 km (62.500 милји), кое и да е прво.
Гаранцијата за антикорозиска перфорација покрива 'рѓосување во
првите 12* години. Статистиките за доверливоста на Mitsubishi
возилата се беспрекорни, но во ситуација со мала веројатност ако ви
треба помош, ние нудиме MAP.
* Зависно од моделот и пазарот. За детали видете во Вашата сервисна книшка.

MITSUBISHI MOTORS ПАКЕТ ЗА ПОМОШ (MAP) –
БЕСПЛАТНА АСИСТЕНЦИЈА
Со цел да ја покажеме нашата заложба за
вашата мобилност и вербата што ја имаме во
издржливоста на нашите возила, ќе добиете
бесплатна MAP карта, со важност 5 години со
вашето ново возило. Со MAP картата вашата
мобилност е загарантирана во повеќе од 30
држави низ Европа.
Доколку Ви треба помош во случај на дефект, незгода, кражба или
вандализам, каде и да сте, 24 часа на ден, 7 дена во неделата – само
јавете се на бројот од вашата карта и проблемот ќе биде решен на
местото. Доколку е посериозно, вашето возило ќе биде однесено до
најблискиот дистрибутер на Mitsubishi и ќе ви бидат понудени услуги
како хотел, продолжување на патувањето или заменско возило и
враќање на возилото.

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
www.mitsubishi-motors.com

MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V.
www.mitsubishi-motors-europe.com
Некоја опрема може да варира зависно од државата.
Ве молиме консултирајте го вашиот локален Mitsubishi Motors дистрибутер за детали. Сите права се задржани.
10 eng-in 000000 Month. Year Printed in Country

www.mitsubishi-motors.com

РЕЦИКЛИРАЊЕ НА СТАРИ ВОЗИЛА

4WD INSTYLE СО ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА / Red Diamond [P62]
Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот. Ве молиме консултирајте се со локалниот Mitsubishi Motors дистрибутер.
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4WD INSTYLE со дополнителна опрема / Red Diamond [P62]

СПРЕМЕН ЗА АКЦИЈА
Силни линии. Вжарени браници. Вистинско извајано парче како атлетичар спремен да
експлодира на стартната линија. The ECLIPSE CROSS ги остава набљудувачите позади да го
гледаат неговиот заден темен и накосен прозор.

Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот. Ве молиме консултирајте се со локалниот Mitsubishi Motors дистрибутер

34

4WD INSTYLE СО ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА / Црн кожен ентериер

ВОЗБУДАТА ПОД ВАША КОМАНДА

ПРОЕКЦИСКИ ЕКРАН [HUD]
Проектираниот екран ги прикажува информациите
за возилото во сите бои над инструментите за
лесна видливост. Можете да ја прилагодите
осветленоста на сликата и висината на екранот за
да одговараат на вашите желби и време од денот.
Проекцискиот екран се извлекува и вовлекува кога
го активирате стартувањето/исклучувањето на
моторот.

Спортската, прецизно изработена кабина го забрзува пулсот и го зголемува задоволството.
Секој детал е дизајниран да ја подобри вашата свесност и контрола. Тоа го прави возењето
интуитивно со директен, линеарен одговор на секоја Ваша команда.

Слика на приказ на проекцискиот екран

Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот. Ве молиме консултирајте се со локалниот Mitsubishi Motors дистрибутер
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4WD INSTYLE СО ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА / Црн кожен ентериер

ОСВЕЖУВАЧКО ИСКУСТВО ЗА СИТЕ
Радоста на возењето се протега до секој патник во пространа кабина, која е преплавена со
квалитетни материјали и солидна изработка. Удобните седишта со подржувачки контури и
многу простор за нозете прави да се чувствувате освежени дури и при најдолгите патувања.

Тенки странични прагови

ЛИЗГАЧКО СЕДИШТЕ

200mm

Страничните прагови се
тенки и заштитени од
нафрлената нечистотија
на врата при возењето,
така што секој може
удобно да влезе и да
излезе од возилото без да
ги допре нозете на
автомобилот и да си ја
извалка облеката.
Заден прозорец

Регулирање на задното седиште
Удобните задни седишта со 9-степен наклон и прилагодување
со лизгање од 200mm можат да се лизгаат наназад, со најмногу
простор за нозете во класата. Дури и тогаш, има голем простор
за складирање во задниот дел и 60:40 поделените седишта
можат поединечно да се спуштат за повеќе простор.
Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот. Ве молиме консултирајте се со локалниот Mitsubishi Motors дистрибутер

Видливоста низ двојните задни
прозорци со минимална пречка
од задните потпирачи за глава
со прилагодлива висина кои се
специјално конструирани да
бидат ниски но сепак да
понудат доволно потпора.
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КОГА ЖИВОТОТ ЌЕ ТИ ФРЛИ КРИВИНА,
ОСТАНИ ВО ЦЕЛОСНА КОНТРОЛА.
Предизвиците се јавуваат кога најмалку ги очекувате. Без разлика дали се движите по влажни патишта
или снежни услови, системот за контрола на динамиката на возилото S-AWC (Super-All Wheel Control)
обезбедува оптимален вртежен момент на задните тркала, како и оптимален вртежен момент и
сопирање на предните тркала, за неверојатна стабилност и контрола.

Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот. Ве молиме консултирајте се со локалниот Mitsubishi Motors дистрибутер
N

S-AWC (Super-All Wheel Control)
Интегриран систем за контрола на
динамиката на возилото
S-AWC ја зголемува вашата доверба на било кој пат комбинирајќи го електронскиот контролиран 4WD со Active Yaw Control (AYC) системот
на Mitsubishi Motors, стабилност по вертикална оска, која користи сопирање за оптимално распределување на вртежниот момент на левите и
десните тркала. Дури и ако ненамерно сопирате или забрзувате премногу при свртувањето, можете да ја одржите контролата без
дополнителен напор при управувањето, бидејќи S-AWC ги препознава условите на патот во реално време и го прилагодува сопирањето, како
и спојката во задниот диференцијал за подобрување на перформансите на возилото. Индикаторот на таблата со инструменти ве информира
за статусот на S-AWC. Можете да изберете режим - автоматски, снег или макадам во зависност од условите на патот за да ја зголемите
прецизноста при вртењето, стабилноста и маневрирањето по лизгави патишта.

AUTO режим

SNOW режим

GRAVEL режим

Обезбедува солидни 4WD
перформанси во различни
услови.

Ја подобрува стабилноста на
лизгави површини на патот и е
оптимизирано за патишта со
снег.

Овозможува одлични
перформанси на груби патишта и
помага во спречување да
заглавите со возилото.
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4WD INSTYLE со дополнителна опрема/ Bronze Metallic [C21]

ЗАБРЗУВАЊЕТО Е СПЕРМНО
ПОВЕЌЕ СИЛА ОД СЕКОЈА КАПКА ГОРИВО.
1.5L бензински мотор со директно вбризгување со
турбополнач

Направете ги вистинските потези релаксирани

130
120
110

Намалена зафатнина за ефикасност и турбополнач за моќен
вртежен момент при ниски до средни вртежи во минута, ново
развиениот мотор инстантно забрзува на вашата команда. Оваа
високо ефикасна изведба беше овозможена со директно
вбризгување на горивото, цилиндерската глава интегрирана со
издувната грана, издувни вентили наполнети со натриум, MIVEC
(Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) и многу
повеќе.
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Ракувањето е стабилно, интуитивно и предвидливо. Каде и да , ECLIPSE CROSS оди со неверојатна прецизност и способност благодарение
на фино подесената суспензија, чувствителното управување и врвната цврстина на шасијата - засилена со точкасто заварување, структурни
лепила и шасиски стабилизиарачки столб над моторот. Во исто време, сите патници уживаат во исклучително удобно возење на секој пат
каде и да патувате.
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INVECS-III CVT и 6 MT

Auto Stop & Go [AS&G]

Напредниот CVT поддржува непречено, моќно забрзување и
извонредна горивна ефикасност со нова контрола при
менување на брзините, што создава чувство на задоволство
при менување на брзините. Нов лесен 6-брзински рачен
менувач е исто така достапен

Auto Stop & Go (AS&G) ја намалува потрошувачката на гориво и емисијата
на CO2 со автоматско исклучување на моторот кога возилото е во
мирување, како на пример кога се чека на семафорите. Моторот се
рестартира веднаш кога ќе ја тргнете ногата од педалата на сопирачката
(CVT модел) или со притискање на педалата на куплунгот (MT модел).

Структурно лепење на вратите и отворите на задната врата ја
зголемува ригидноста на спојувањето помеѓу деловите на
шасијата.
(Сликите се само за илустративни цели.)

Забелешка: Ако е активно Автоматското задржување на сопирачките, моторот останува исклучен
додека не се притисне педалата за гас.
Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот. Ве молиме консултирајте се со локалниот Mitsubishi Motors дистрибутер
N
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СЕВКУПНА БЕЗБЕДНОСТ

Предупредување за Слепа Зона [BSW]

Напредната технологија за безбедност поддржува побезбедно, посигурно
возење на патот и на паркинзите, дење и ноќе. Од интелигентни сензори што
ја следат околината и ве предупредуваат на опасност за активна помош при
возење и солидна пасивна заштита, ECLIPSE CROSS обезбедува високо
ниво на безбедност.

Оваа безбедносна функција користи радарски сензори во задниот браник за
да ги открие возилата во задните слепи зони, со што на десниот и левиот
ретровизор се појавува индикатор кога BSW е активен и сигналите за
свртување се исклучени. Кога препознава возило додека сигналот за
свртување е вклучен, индикаторот трепка во соодветниот ретровизор и се
огласува звучен сигнал.

Систем за ублажување на удар во предниот дел [FCM]

Предупредување при вкрстување со возило одзади [RCTA]

Помага да се спречи фронтален судир или да се намали
штетата ако судирот стане неизбежен. Се активира на
возила и пешаци преку камера и ласерски радар

Индикатор се појавува на екранот на комбинираниот иструмент кога RCTA е
активен. Ако радарските сензори во задниот браник откријат возило во
близина додека менувате брзина во рикверц, на мулти-информативниот екран
се појавува предупредувачка порака, се огласува звучен сигнал и индикаторот
трепка во двата ретровизори.

Опасност од судир

Висока опасност од судар

Предупредување + помош за сопирање

Предупредување + автоматско сопирање

Исклучително висока опасност од судир

Предупредување + силно автоматско сопирање

Адаптивна контрола на крстарење [ACC]

Multi Around Monitor – камери за приказ на околината при паркирање

Одржува избрано растојание помеѓу вашето возило и автомобилот напред преку радарот за поголема
безбедност. Го намалува стресот на возачот, особено во сообраќајните метежи на автопатите.

Погледите од камерите монтирани на предниот, задниот дел и страните на
возилото (вклучувајќи поглед од птичја перспектива) може да бидат
прикажани во различни комбинации за да се открие што има на слепи точки и
да ви помогне да паркирате посигурно. Возилото на екранот може да се
прикаже по ваш избор од 7 бои.

Нема возило напред

Возило напред

Возило напред сопира/забрзува

Предна

Лева
камера

Десна
камера

Задна

Заден поглед + Поглед од птичја перспектива

Вашата избрана брзина се одржува дури и
ако ја тргнете ногата од педалата за гас.

Вашето избрано растојание помеѓу
возилата се одржува.

Кога возилото напред успорува, ACC
го успорува или го запира вашето
возило.
Активна контрола на стабилност
[ASC]
Ако тркалата пролизгуваат на
лизгав пат или при свртување,
ASC автоматски ја прилагодува
силината на моторот и го
насочува сопирањето на
соодветните тркала за да помогне
во одржувањето на контролата и
спречување на лизгање.

Предупредување за напуштање лента [LDW]
Оваа функција сигнализира и прикажува предупредување ако возилото се
тргне од лентата додека сигналот за свртување не е вклучен.

Автоматско Долго Светло [AHB]
За да се зголеми безбедноста, удобноста и
возењето во текот на ноќта, долгото светло
автоматски се префрлува на кратко кога
напред се појавуваат возила и автоматски се
префрла на долго светло, за да не морате да ја
тргнете раката од управувачот за рачно менување
на светлото.

Долго светло

Кратко светло

Без ASC (лизгање на задни тркала)

Без ASC (лизгање на предни
тркала)

Помош на нагонина [HSA]
Кога тргнувате на стрмна
падина, HSA ви помага да
спречи да се движите
наназад додека ја ослободувате кочниците со одржување на силата на сопирање до две секунди додека
не притиснете на педалта
за забрзување

RISE шасија

7 SRS Воздушни перници

Безбедноста при судар е
значително зголемена поради
Mitsubishi Motors 'RISE
(Reinforced Impact Safety
Evolution), која ефикасно ја
апсорбира енергијата и одржува
висок интегритет на кабината во
случај на судир.

Предните воздушни
перничиња, страничните
воздушни перничиња,
завесните воздушни
перничиња и воздушното
перниче за колената на
возачот помагаат во ваша и
заштита на вашите патници
во случај на судир.

Без
HSA

Со
HSA

Image of airbag deployment

Забелешка:
FCM: Можностите за детекција и контрола на ублажувањето на судар од нанапред [FCM] се само дополнувања и не ги спречуваат судирите во секоја ситуација. Ве молиме возете безбедно и не
се потпирајте единствено на овој систем додека возите. FCM работи кога има возило пред вашето возило. FCM исто така е дизајниран да открива пешаци, но не секогаш може да ги детектира
или да се активира во некои ситуации. Автоматско сопирање е активирано за автомобил напред кога вашето возило патува со брзина од приближно. 5km / h до 80km / h (приближно 5km / h до
180km / h, ако Вашето возило е опремено со ACC) и за пешак напред прибл. 5km / h до 65km / h. Бидејќи FCM нема функција за одржување на сопирањето, сопирачката се ослободува околу 2
секунди по запирање. За да го спречите возилото да се задвижи по застанувањето, возачот можеби ќе мора да ја заджи сопирачката притисната. Во некои случаи, FCM може да не функционира
ако возачот презема мерки за избегнување на несреќа преку управувањето или забрзувањето. Ако имате какви било прашања, Ве молиме консултирајте се со вашиот локален продавач /
дистрибутер на Mitsubishi Motors за повеќе детали.

Забелешка:
BSW: Можностите за откривање и контрола на предупредувањето за слепа зона [BSW] се само дополнувања и не ве предупредуваат за возила во слепа зона во секоја ситуација. Ве молиме не
се потпирајте целосно на овој систем додека возите. BSW може да не функционира нормално во некои случаи, во зависност од сообраќајот, времето, условите на површината на патот и
присуството на препреки. Возачите се целосно одговорни за нивното безбедно возење. Графиката на радарските бранови е само за илустративни цели и не ја претставуваат вистинската
апликативност на сензорот. Ве молиме погледнете го упатството за сопственикот за дополнителни информации.

ACC: Способностите за препознавање и контрола на ACC се само дополнителни. Ве молиме возете безбедно и не се потпирајте единствено на овој систем додека возите. ACC може да не се
активира во некои ситуации. Овој систем може неправилно да ја открие фактичката состојба во зависност од видот на возилото напред и неговите услови, временските услови и условите на
патот. Дополнително, системот може недоволно да забави ако возилото напред ги активира сопирачките одеднаш или друго возило да Ви го пресече патот, така што вашето возило ќе се
приближи кон возилото напред многу брзо. Ако имате какви било прашања, Ве молиме консултирајте се со вашиот локален продавач / дистрибутер на Mitsubishi Motors за повеќе детали.

ASC: Контролните способности на ASC се само дополнителни. Bозете безбедно и никогаш не се потпирајте единствено на овие функции додека возите. Користете ист тип и големина на
пневматици на сите 4 тркала. Не инсталирајте дополнителен диференцијал за ограничено пролизгување на вашето возило. Погледнете го упатството за дополнителни информации.

LDW: Предупредување за напуштање на лента не е конструиран за да ги намали ризиците поврзани со невнимателно пратење (вниманието го насочувате кон нешто на страна, отсуство на
внимание, итн.) Или лоша видливост предизвикана од лоши временски услови итн. Наменета е за препознавање на лентата при брзина од приближно. 65км / ч или повеќе. Правилно управувајте
го возилото и безбедно возете. Системот можеби нема да може да ја препознае лентата правилно во некои услови. Ве молиме погледнете го упатството за користење за повеќе информации.
AHB: Овој систем се активира при брзина од приближно. 40km / h или повеќе и се деактивира при помали брзини. Ве молиме погледнете го упатството за дополнителни информации.
Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот. Ве молиме консултирајте се со локалниот Mitsubishi Motors дистрибутер

RCTA: Не се потпирајте единствено на овој систем, бидејќи тој не може да ги детектира сите возила што се движат во одредени услови. Возачите се целосно одговорни за нивното безбедно возење.
Графика на радарскиот бран е само за илустративни цели и не ја претставуваат вистинската апликативност на сензорот. Ве молиме погледнете го упатството за дополнителни информации.

HSA: Помош при стартување на нагорнина [HSA] не е замена за безбедно возење. Никогаш не се потпирајте единствено на оваа функција додека возите по стрмни патишта. Вашето возило
може да се движи наназад ако педалата на сопирачката е силно притисната или ако патот е многу стрмен или лизгав. Оваа функција не е дизајнирана да го задржи возилото и застане на место
на удолнина повеќе од 2 секунди. Не се потпирајте на оваа функција за да ја задржите застанатата положба како алтернатива на притискање на педалата на сопирачката. Ве молиме
погледнете го прирачникот на сопственикот за дополнителни информации.
SRS Airbags: Воздушните перничиња се дел од дополнителниот систем за безбедност (SRS). За да го намалите ризикот од повредите при активирарње на воздушното перниче, секогаш
прицврстете го безбедносниот ремен, седнете исправено во средината на седиштето и не се потпирајте на вратата. Секогаш доколку е можно, деца од 12 и помалку да се на задното седиште и
употребувајте соодветни безбедносни системи за деца. Ако употребувате ремен за врзување на новороденче на предните седишта, деактивирајте го прекинувачот за исклучување на
воздушните перничиња SRS. Ве молиме погледнете во упатството за сопственикот и во упатствата дадени со дополнителниот систем за прицврстување.
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Контролер на допир
Контролорот на допир овозможува интуитивно работење со Smartphone-link Display Audio
врз основа на концептот човечка машина - интерфејс и е исто така компатибилен со Apple
CarPlay операцијата. (Android Auto не е достапен.)

ИНТУИТИВНА КОНЕКТИВНОСТ
ПРИ ПАТУВАЊЕ

Покажувач: Влечете 1 прст
Избор: Притиснете 1 прст

Гласност: Замавнете 2 прста горе/долу
Тјунер: Замавнете 2 прста лево/десно

SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO
Mitsubishi Multi Communication System (MMCS)

Проширете го вашиот свет со поврзување со паметни телефони
7” инчен
екран со
допир

DAB /
FM / AM

Hands-free
Тел. / Музика
со Bluetooth®

iPod ®

USB приклучок
×2

Екран за
паркирање со 4
камери

Овој централен широк VGA екран на допир ја олеснува навигацијата и ве информира за ECO информациите, како што се потрошувачката
на енергија и опсегот на возење. Исто така, го прикажува погледот на задната камера.
Индикатор за
потрошувачка

Еко
информации

Одете каде сакате, кога сакате. Откријте нови места и нова музика. Поврзувањето со паметен телефон, аудио екранот (SDA) ви помага да ги
најдете таквите моменти. Можете да управувате со навигирање, репродукција на музика и гласовно бирање за пријатно и побезбедно возење.

Android Auto™

За повеќе информации: www.android.com/auto/

Со самото поврзување на вашиот Android ™ паметен телефон со SDA, можете да ракувате со вашите омилени апликации преку гласовни
команди, овозможувајќи ви да се фокусирате на патот за побезбедно возење.
МАПИ

МУЗИКА

Нема повеќе потреба за ажурирање на
вашите GPS карти. Користејќи ги
сообраќајните услови во реално време
на Google Maps и постојано ажурирани
мапи, никогаш нема да се загубите.

Откријте нови песни и направете сопствена
плејлиста од 40 милиони песни во Google
Play Music. Подготовката за патување
никогаш не била толку забавна!

ГОВОРНИ КОМАНДИ
ТЕЛЕФОН
Можете да остварувате повици и да ја
проверувате говорната пошта без
користење на рацете.

Држете го копчето на управувачот или
кажете "OK Google". Најновата
технологија за препознавање глас е
подготвена да помогне.

АПЛИКАЦИИ
ПОРАКИ
Добијте ги вашите пораки, или
напишете и испратете свои, преку
гласовни команди.

Лесно пристапете до вашите омилени
апликации како WhatsApp, Spotify и друго.
Листата на компатибилни апликации
продолжува да расте.

За повеќе информации: www.apple.com/ios/carplay/

Apple CarPlay

Широк VGA дисплеј

3D приказ на мапи

Квалитет на звук

Покажува информации
во висока резолуција за
лесно читање.

Покажува 3D ознаки на
картата на градот.

Лесно прилагодување
на различни функции на
звукот.

ECO информации
Вашиот ECO резултат и
останати инормации од
ECO функциите се
прикажуваат.

Поделена слика

Навигирање преку
централниот екран
Насоката и растојанието
за безбедно возење.

Симултано прикажува
информации за мапа,
аудио итн на истиот
екран.

Забелешка: Прикажаните информации варираат во зависност од типот на моторот.
Некои функции може да не се достапни во зависност од моделот на телефон или музичкиот плеер. Консултирајте се со вашиот локален дистрибутер.

Поврзувањето на вашиот iPhone со SDA ви овозможува лесно да управувате со мапи, музика, повици, пораки и повеќе преку Siri. SDA ви
помага интуитивно да го правите она што го сакате на вашиот iPhone, па дури и при патувањето.
МАПИ

МУЗИКА

Користете Apple Maps за да ја поставите
вашата дестинација. Можете да ги
користите за да пребарате за блиски
ресторани и паркинзи.

Кажете и го на Siri името на
изведувачот или песната и слушајте
ја музиката што ја сакате од Apple
Music, или други аудио апликации.

1

1

2

2

2
3

ТЕЛЕФОН

Siri

Само прашајте го Siri да телефонира и
да ја провери говорната пошта.

Само држете го копчето на управувачот
за да го повикате Siri. “Play Music,”
“Where’s the closest gas station?" ... Siri е

3

4

совршен партнер за возење.

ПОРАКИ

АПЛИКАЦИИ

Оставете на Siri за да прочитате,
одговорите и испратите пораки за да
можете да се фокусирате на возење.

Може да користете голем број апликации
за аудио, пораки и гласовни повици со
Apple CarPlay. Можете и да ги преуредите
иконите преку поставки на вашиот iPhone.

Забелешка:
■ Ве молиме погледнете на страница 26 за повеќе детали.
■ Google, Android, Android Auto, Google Play, YouTube logo, и други марки се заштитни знаци на Google Inc.
■ iPhone, Siri и Apple CarPlay се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји.
Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот. Ве молиме консултирајте се со локалниот Mitsubishi Motors дистрибутер.

3
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5

3.5cm мек високотонец
16cm вакуумски конусен звучник
16cm вакуумски коаксијален 2насочен звучник
25cm двоен суб-вуфер

710W 8-канален засилувач

5

(For SDA type)

Rockford Fosgate премиум звучен систем

USB port

Уживајте во прекрасниот квалитет на звукот на новиот аудио систем заеднички развиен со
Rockford Corporation. Девет звучници ве опкружуваат со спектакуларен DTS Neural Surround ™
звук.

Приклучокот е погодно лоциран во близина на
рачката на менувачот, овозможувајќи лесен
пристап од двете предни седишта.

®

Забелешка: Rockford Fosgate® и придружните логоа се регистрирани заштитни знаци на Rockford Corporation во САД и во други
земји. DTS Neural Surround ™ е заштитен знак на DTS, Inc.
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4WD INSTYLE со дополнителна опрема / Titanium Grey Metallic [U17]

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПРЕМАТА
Електричен панорамски сончев кров

Сензор за дожд

Автоматски фарови

Стилските близначки сончеви кровови со надворешно лизгање на
стаклото ја отвораат атмосферата за возачот и сите патници. Секоја
покривка може да биде одделно управувана за да овозможи
освежување со сончевата светлина.

Сензорот за дожд автоматски
ги активира бришачите на
ветробранот кога ќе препознае
влага на ветробранот.

Кога е темно, како на пример во
текот на ноќта или кога поминувате
низ тунел, фаровите автоматски се
активираат за вашата безбедност.

Контрола на крстарење

Систем за следење на притисок
во пневматиците [TPMS]

Под надвозник:
исклучени светла

Низ тунел: вклучени
светла

Грејач на ветробран
Загреаните жици низ ветробранот
го чистат стаклото од магла или
мраз за да обезбеди видливост за
пократко време отколку со
користење на грејач / одмрзнувач.

Грејачи на седишта

Греење на управувачот
Греењето на управувачот
поддржува полесно користење
зимно време. Прекинувачот е
погодно поставен на централниот
панел.

Возачкото, совозачкото и двете
задни седишта поседуваат грејачи
кои може да се активираат или
деактивираат со лесно достапните
прекинувачи.

Греана
зона

Бесклучно ракување [KOS]

Електрична паркирна
сопирачка со автоматско
задржување на сопирачката

Кога го носите клучот, можете да
притиснете на копче на надворешната страна на предните
врати или задната врата за да ги
заклучите или отклучите сите
врати и петтата врата, и притиснете го прекинувачот за моторот
во кабината за да го стартувате
или запрете моторот.

Повлечете го прекинувачот за да ја
наместите паркирната сопирачка
или притиснете го прекинувачот за
да ја ослободите. Доколку е активно
Автоматското одржување на
сопирачките, возилото ќе остане
неподвижно ако ја отпуштите
педалата на сопирачката.
Притискањето на педалата за гас ги
ослободува сопирачките.

Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот.

Прекинувач за
моторот

Греана
зона

Греана
зона

Брзината на возилото автоматски
се одржува без да се држи ногата
на педалата за гас, овозможувајќи
порелаксирано возење на подолги
патувања. Притискањето на
сопирачката го деактивира
системот.

TPMS користи сензори предаватели во тркалата за да го
следи притисокот во пневматиците и свети предупредувачко
светло ако еден или повеќе
пневматици се издишат.

Ограничувач на брзина
Ограничувачот на брзината го
спречува возилото да ја надмине
брзината што ја избирате во
повеќето ситуации. Можеби ќе
треба да ги примените сопирачките
за да спречите надминување на
брзината при возење по удолнина.
Се прикажува предупредување и се
огласува аларм за да ве
предупреди ако поставената
брзина е надмината.

Мулти информативен LCD

Standby

Active

Warning

Големиот, 4,2-инчен со течен
кристален мулти-информативен
екран во центарот на инструмент
панелот е исклучително лесен за
читање. Ве информира за
различни корисни информации за
статусот на возилото, за
патувањето, за надворешната
температура, за ECO системот за
помош при возење и друго
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НИВО НА ОПРЕМЕНОСТ

НИВО НА ОПРЕМЕНОСТ

INFORM

INTENSE

Титаниум сива металик (U17)

Бела перла мет. (W13)

Ниво на опрема (дополнување на INVITE)

Ниво на опрема
• 215/70R16 пневматици и 16 "x 6.5JJ челични тркала
со наплатка
• Предна долна плоча (црна)
• Задна долна плоча (црна)
• Украс на странични врати (црна)
• Кровен спојлер (LED светло, високо стоп светло)
• Ретровизори со трепкачи и грејачи (во боја)
• Шини на покривот (црни)
• Автоматско вклучување / исклучување на фаровите
• Автоматско долго светло [AHB]
• LED дневни светла [DRL]
• Антена, стилизирана
• Воздушни перничиња, SRS за возач и совозач со
исклучување на воздушното перниче за совозач
• Странични SRS воздушни перничиња, завесни SRS
воздушни перничиња и возачко SRS за колена

• Долно и горно сидро за детско седиште ISOFIX (за задните седишта)
• Сигнален систем за итни случаи [ESS]
• Систем за ублажување удар напред [FCM]
• Предупредување за напуштање лента [LDW]
• Систем против блокирање на сопирачките
[ABS] со електронска распределба на силата
на сопирање [EBD]
• Активна контрола на стабилноста [ASC] со
Помош при стартување на угорници [HSA] и
помош при сопирање
• Систем “паметна сопирачка”
• Бришачи на ветробран со сензор за дожд
• Широк 2DIN аудио со 4 звучници, AM / FM /
DAB радио, USB порт (предна конзола)
• Покривка во багажник
• Комплет за поправка на пневматик
• Задна врата / задна четвртина / задна врата /
стаклена врата (стакло за приватност со
апсорпција на ултравиолетовите зраци)

• Управувач (3 крак)
• Функција за лизгање и наслонување на
задното седиште
• Функција за преклопување на задните
седишта (60:40 делливо)
• Контроли на управувач (контрола на
крстарење и ограничувач на брзината)
• Автоматско климатизирање
климатизација
• Далечински влез без клуч (предавател
x2)
• Предна решетка (сребрена) и центарот
на предниот браник (материјал црна)

• 225/55R18 пневматици 18” x 7.0J алуминиумски
фелни, двобојни
• Ламинирано ветробранско стакло, звучно изолирано
• Надворешни ретровизори со преклопување
• Внатрешни рачки на вратите (хром)
• Држач за пијалак x 2 (заден средишен потпирач за раце)
• Команди за менувач на управувач (само за CVT модел)
• Дво-зонска автоматска климатизација
• Материјал за седишта (висок квалитет со шавови)
• Подна конзолна кутија со лизгачки потпирач за раце
• (ситетичка кожа)
• Возачки и совозачки сонцебран со огледало, џеб,
држач за билет и осветлување
• Предна решетка (сребрена и хром) и централен дел
на предниот браник (сјајно црн)
• Греење на управувач

INVITE

INSTYLE

Бронзена металик (C21)

Дијамант црвена (P62)

Ниво на опрема (дополнување на INTENSE)

Ниво на опрема (дополнување на INFORM)
• 215/70R16 пневматици 16” x 6.5J алум. фелни
• Предна долна заштита (сребрена)
• Задна долна заштита (сребрена)
• Лајсна на петта врата (хром)
• Кожно обложен управувач (3 крак), пиано лајсна и
хромирани детали, рачка од менувач

• Бесклучен систем за работа[KOS] со прекинувач
за мотор (трансмитери x2)
• Предни грејачи на седишта
• Електронска паркинг сопирачка со Автоматско задржување
на сопирачката (само за CVT модели)
• Аудио систем со дисплеј со линк за мобилен [SDA] со Rockford
Fosgate® премиум аудио систем (DTS Neural
Surround™), 9 звучници, AM/FM/DAB радио, USB/
Bluetooth® музички плеер, USB приклучок (Предна конзола,
тип двојна порта) и монитор за задна камера.
• Лајсни на странични врати (сребрени)

• Аудио систем со дисплеј со линк за мобилен [SDA]
6 звучници, AM/FM/DAB радио, USB/Bluetooth®
музички плеер, USB порта (Предна конзола, тип
двојна порта) и монитор за задна камера
• Контролер на допир
• Предни светла за магла
• Bluetooth® hands-free систем со говорна команда

Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот. Ве молиме консултирајте се со локалниот Mitsubishi
Motors дистрибутер.

• Електричен панорамски сончев кров
• Матерјал за седишта (кожа со штеп, електрично
регулирано возачко и џеб на задниот дел)
• Навигациски систем (MMCS) со Rockford Fosgate®
710W премиум аудио, 9 звучници, AM/FM/ DAB
радио, CD/MP3, USB порта (Предна конзола, тип
една порта) и заден монитор
• Адаптивна контрола на крстарење [ACC] (само CVT)

• Помош за слепа зона [BSW], помош при промена
на возна лента [LCA] / помош при разминување со
возило одзади [RCTA]
• Multi Around Monitor – Камери за приказ на околина
• Сензори за паркирање (8 точки)
• Грејач на ветробранско стакло
• Head Up дисплеј, проекциски екран [HUD]
• LED фарови и перачи на предни светла

Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот. Ве молиме консултирајте се со локалниот Mitsubishi Motors дистрибутер.
The Bluetooth® знакот и логоата се регистрирани знаци во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и нивното користење од MITSUBISHI MOTORS CORPORATION е со лиценца .
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НАДВОРЕШНИ БОИ
НОВА БОЈА

НОВА БОЈА

Дијамант црвена (P62)

Бронза металик (C21)

Сјајно Сива Металик (U25)

Бела свила металик (W13)

Ориент црвена металик (P26)

Аметист црна бисер (X42)

Титаниум сива металик (U17)

Полар бела (W37)

(X42)

МАТЕРЈАЛ ЗА СЕДИШТА

НАДВОРЕШНИ БОИ И МАТЕРЈАЛ ЗА СЕДИШТА
■ Достапно

Стандард штоф

Високо квалитетен штоф со сребен штеп

Кожа со портокалов штеп

Ниво
Седишта

Основна боја
Матерјал

INFORM

INVITE

INTENSE

INSTYLE

Црна

Црна

Црна

Црна

Стандарден
штоф

Стандарден
штоф

Високо
квалитетен штоф
со сребрен конец

Кожа со
органски
конец

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

Надворешна боја

Забелешка: Кожните седишта вклучуваат синтетичка кожа на страните, позади и делумно на делот за седење и на потпирачите за глава (истотака на задниот централен потпиач за раце, на
местата за потпирање за раце на вратите итн.)

Бронзена Металик

C21

Ориент Црвена Металик

P26

Дијамант Црвена

P62

Титаниум Сива Металик

U17

Сјајно Сива Металик

U25

Бела Свила Металик

W13

Полар Бела Металик

W37

Аметист Црна Бисерр

X42

Забелешка: Боите прикажани може да се разликуваат од вистинските поради процесот на принтање. Ве молиме консултирајте се со вашиот локален Mitsubishi Motors дистрибутер.

Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот. Ве молиме консултирајте се со вашиот локален дистрибутер за повеќе детали.
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СТАНДАРДНА И ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

СТАНДАРДНА И ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
■ Стандард □ Опција – Недостапно

Модели
Погон и
Шасија

Надворешност

Безбедност и
Сигурност

INFORM
S-AWC (супер-контрола на сите тркала) (само со 4WD модели)
215 / 70R16 пневматици и 16 "x 6.5JJ челични фелни со наплатки
215 / 70R16 пневматици и 16 "x 6.5J алуминиумски фелни
225 / 55R18 пневматици и 18 "x 7.0J алу фелни, машински обработени, двобојни
Комплет за поправка на пневматици
Антиблокирачки систем за сопирање [ABS] со електронска дистрибуција на силата на
сопирање [EBD]
Контрола на активна стабилност [ASC] со Помош при стартување на угорници [HSA] и
помош при сопирање
Систем “паметна сопирачка”
Електрично серво управување
Шасиски стабилизиарачки столб над моторот
Блокада на менување пренос и блокажа за клуч (само CVT модели)
Блокажа за брава за стартување (само за 6MT модели)
Предна долна заштита (сребро) и централен дел на преден браник (црн)
Предна решетка (сребро и хром) и централен дел на преден браник (сјајна црна боја)
Предна долна заштита
Странични горни и позорска лајсна (хром)
Лајсна на странични врати (материјал црна)
Лајсна на странични врати (сребрена)
Задна долна заштита
Надворешни ретровизори со трепкачи и грејач (во боја на каросерија)
Надворешни ретровизори со електрично преклопување
Ветробранско стакло (ламинирано стакло со функција за апсорпција на ултравиолетови
зраци)
Ламинирано ветробарнско стакло со звучна изолација
Заден ветробран со грејач
Стакло на предни врати со функција за апсорпција на ултравиолетови зраци
Стакло на задна врата / задно четвртинско / задната врата / и на петта врата (стакло за
приватност со апсорпција на ултравиолетови зраци)
Лајсна за петта врата (хром)
Кровни шини (црни)
Стилизирана антена (Перка од ајкула)
Кровен спијлер (со високо поставено LED стоп светло)
Панорамски електичен сончев кров
Имобилизатор на статување
Воздушни перничиња SRS за возач и совозач со прекинувач за прекин на воздушното
перниче SRS за совозачко
Странични воздушни SRS перничиња, завесни SRS воздушни перничиња и возачко SRS
воздушно перниче за колено
Преден појас во 3 точки со затегнувач [ELR] со ограничувач на сила и пред-затегнувач
Заден појас во 3 точки со ELR со ограничување на сила и пред-затегнувач x 2 * (* задното
средно седиште не е вклучено)

Внатрешност

–
■
□
–
■
■

INVITE

■
–
■
□
■
■

INTENSE

■
–
–
■
■
■

INSTYLE

■
–
–
■
■
■

■

■

■

■

■
■
■
–
■
■
–
■ (црна)
■
■
–
■ (црна)
■
–
■

■
■
■
■
■
■
–
■ (среб.)
■
■
–
■ (среб.)
■
–
■

■
■
■
■
■
–
■
■ (среб.)
■
■
□
■ (среб.)
■
■
–

■
■
■
■
■
–
■
■ (среб.)
■
■
□
■ (среб.)
■
■
–

–
–
■
■

–
–
■
■

■
□
■
■

■
□
■
■

–
■
■
■
–
■
■

■
■
■
■
–
■
■

■
■
■
■
□
■
■

■
■
■
■
□
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Модели
Внатрешност

Климатизација и
Аудио

Штитници од сонце за возач и совозач со огледало, капаче и држач за билет
Штитници од сонце за возачи и совозач со огледало, капаче, држач за билет и
осветлување
Затемнување на внатрешен ретровизор
Повратен држач за рака (возачко x 1, совозачко x 1 и задно седиште x 2)
Закачалка за јакна (позади возачот)
Мулти-информациски дисплеј
Head Up Display [HUD] (проекциски дисплеј)
ECO режим, прекинувач
Остава за паметни телефони (долен централен панел)
Приклучок за дополнителна опрема (DC12V) (инструмент табла и подна конзола)
Кутија од подна конзола со потпирач за раце
Кутија од подна конзола со подвижен потпирач за потпирање (синтетичка кожа)
Кутија од подна конзола со голем потпирач за раце (синтетичка кожа)
Остава за очила за сонце
Индикатор за позиција на менувач
Бирач на режимот на возење (само за 4WD модели)
Покривка на багажник
Кутија под багажниот под
Кука во товарен простор (x 4)
Кабинско светло и светло за мапи (предно)
Кабинско светло (задно)
Светло во товарен простор
LED осветлување (држач за чаши напред, остава за паметни телефони)
Електрично регулирани прозорци (автоматски возачки нагоре/надолу со заштита од
приклештување )
Автоматска климатизација
Дво-зонска автоматска климатизација
Широк 2DIN аудио со 4 звучници, AM / FM / DAB радио, USB порта (предна конзола)
Дисплеј Аудио со линк за паметен телефон [SDA] со 6 звучници, AM / FM / DAB радио,
USB / Bluetooth® Музички плеер, USB порта (предна конзола, тип двојна порта) и камера
за паркирање
Поврзување со паметен телефон Дисплеј Аудио [SDA] со Rockford Fosgate® премиум
звучен систем (DTS Neural Surround ™), 9 звучници, AM / FM / DAB радио, USB /
Bluetooth® музички плеер, USB порта (предна конзола, тип двојна порта) и камера за
паркирање
Контролер на допир
Дисплеј Аудио со 6 звучници, AM / FM / DAB радио, CD / MP3 плеер, USB порта (предна
конзола, тип единечна порта) и камера за паркирање

INFORM

INVITE

INTENSE

INSTYLE

■
■
■
■
–
■
■
■
■
–
–
–
■
–
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
–
■
■
■
■
–
–
–
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
□
■
■
■
–
■

■
■
■
■
■
■
■
■
–
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
–
■

■
□
–

–
■
–

–
■
–

–

■

■

–

–

–

□

■

–

■ *4

■ *4

■ *4

■
–

■
–

–
■

■ *3

–
■

■ *3

□

□

□

–

■

Дисплеј аудио со Rockford Fosgate® премиум звучен систем (DTS Neural Surround ™), 9
звучници, AM / FM / DAB радио, CD / MP3 плеер и USB порта (предна конзола, тип
единечна порта) и камера за паркирање

–

–

□

–

■

Систем за навигација (MMCS) со 6 звучници, AM / FM / DAB радио, CD / MP3 плеер, USB
порта (предна конзола, тип единечна порта) и камера за паркирање

–

–

□

–

Систем за навигација (MMCS) со Rockford Fosgate® 710W премиум звучен систем, 9
звучници, AM / FM / DAB радио, CD / MP3 плеер, USB порт (предна конзола, тип
единечна порта) и камера за паркирање

–

–

–

□

Bluetooth® hands-free систем со гласовни команди
Халоген проекциски фарови со рачно нивелирање
LED светла (долго/кратко светло) со автоматско нивелирање
Автоматски вклучување/исклучување на фаровите
Автоматско долго светло [AHB]
LED дневно светло [DRL]
Мијачи на предни фарови
Пристапно светло и Светло за излегување од возилото
Предни светла за магла
Задни комбиниани светла (LED задно и стоп светло)
Задно светло за магла
Бришачи на ветробан со сензор за дожд
Бришач на задна врата со интервали
Греење на прозорецот од задната врата

–
■
–
■
■
■
–
■
–
■
■
■
■
■

■
■
–
■
■
■
–
■
■
■
■
■
■
■

■
■
□
■
■
■
□
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
□
■
■
■
■
■
■
■

Приклучок за прицврстување за детско седиште ISO-FIX (за задните седишта)
Систем за ублажување на удари во предниот дел [FCM]
Предупредување за напуштање коловозна лента [LDW]
Адаптивна контрола на крстарење [ACC] (само модели со CVT)
Предупредување за слепа зона [BSW] со помош за промена коловозна лента [LCA] /
Предупредување при вкрстување со возило одзади [RCTA]
Multi Around Monitor – Камери за приказ на околина
Систем за сигнализација при нагло сопирање [ESS]
Сензори за паркирање (8 точки)
Систем за следење на притисокот во пневматиците [TPMS]
Безбедносни брави за деца (задни врати)
Управувач (3 крак) и рачка од менувач
Кожно обложен управувач (3 как) со пиано црно и хромирани додатоци и рачка од
менувач

■
■
■
–
–

■
■
■
–
–

■
■
■
□
□

■
■
■
■
■

–
■
–
■
■
■

–
■
–
■
■
–

□
■
□
■
■
–

■
■
■
■
■
–

–

Длабинско и висинско регулирање на управувач
Команди за рачно менување (само за CVT модели)
Контроли на управувач (контрола на крстаррење и ограничувач на брзина)
Греење на управувачот
Електрична паркирна сопирачка со автоматско задржување на сопирачките (само CVT)
Материјал за седишта (ткаенина)
Материјал за седишта (високо квалитетен материјал со штеп)
Материјал на седиштето (кожа со штеп, возачко седиште електрично регулирано и џеб на
седиштата) * 1
Функција за лизгање и наклон на задното седиште
Функција за преклопување на задното седиште (60:40 тип делливо)
Наслон за глава на задно седиште (x3)
Држач за пијалак x 2 (заден средишен потпирач за раце)
Грејачи на предни седишта
Грејачи на предни седишта, Греење на задното седиште
Тапацир, предни и задни врати (вметоци од текстил)
Тапацир, предни и задни врати (вметоци од синтетичка кожа)
Држачи за шишиња (предни и задни врати)
Внатрешни рачки на вратите
Централен систем за заклучување на вратите
Далечински безклучен пристап (трансмитер x2)
Систем за безклучно ракување [KOS] со прекинувач за мотор (трансмитер x2)
Осветлување на цилиндер од брава

■
–
■
–
–
■
–
–

■
■
–
■
–
–
■
–
–

■
■
■
■
□
■
–
■
–

■
■
■
■
□
■
–
–
■

■
■
■
–
□
–
■
–
■
■ (црна)
■
■
–
■

■
■
■
–
□
–
■
–
■
■ (црна)
■
■
□
■ *2

■
■
■
■
□
□
■
–
■
■ (хром)
■
■
■
■ *2

■
■
■
■
□
□
–
■
■
■ (хром)
■
■
■
■ *2

Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот. Ве молиме консултирајте се со вашиот локален дистрибутер за повеќе детали.

■ Стандард □ Опција – Недостапно

Осветлување и
Видливост

* 1 Кожни седишта вклучуваат синтетичка кожа на страните, позади, делумно на делот за седење и потпирачите за глава (исто така на задниот централен потпирач за раце, потпирачи за раце на
вратите и на тапацирот, итн.).
* 2 Не се комбинира со системот за безжично ракување [KOS]
* 3 Само EPB модели
* 4 Само SDA модели
Забелешка: Rockford Fosgate® и придружните логоа се регистрирани заштитни знаци на Rockford Corporation во САД и во други земји.
Bluetooth® ознаката и логоата се регистрирани заштитни знаци во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки од MITSUBISHI MOTORS CORPORATION е под
лиценца.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Поединци кои користат имплантирани пејсмејкери или имплантибилни кардиовертер-дефибрилатор треба да се држат настрана од системот за безклучно ракување.
Електромагнетните бранови што се користат во системот за безклучно ракување може да влијаат на работата на имплантираните пејсмејкери или имплантирани кардиовертер-дефибрилатори.
• Поединците што користат други електро-медицински апарати треба да проверат кај производителот на апаратот за да го потврдат ефектот на електромагнетните бранови што ги користи системот
за работа без клуч, бидејќи електромагнетните бранови можат да влијаат врз нивното работење.
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ПРЕГЛЕД НА ДИМЕНЗИИ
ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
■ Достапно – Недостапно
2WD

4WD

1.5 литри

1.5 литри
MIVEC

6-степен мануелен

INFORM
INVITE
INTENSE
INSTYLE
Мотор
Тип
Вкупна зафатнина
cc
Систем за вбризгување
Ниво на емисија
Макс. моќност (EEC net)
kW (PS)/rpm
Макс. врт. момент (EEC net) N·m (kg-m)/rpm
Систем за гориво
Тип на гориво / октанска вредност
Капацитет на резервоар
литри
Трансмисија
Спојка

Влечење (со сопирачки)
Систем за потпирање
Напред
Позади
Сопирачки
Напред
Позади
Управување
Тип

GK1WXJMXL6

GK1WXJHXL6

■
■

–
–

–
–

–

–
–

■

–
–

■
■

■
■

GK1WXTMXZL6

GK1WXTHXZL6

–

–
–

■

–
–

■
■

1.5-литри 16-вентили DOHC MIVEC Турбо полнет (4B40)
1,499
ECI-Multi
EURO-6b
120 (163)/5,500
250 (25.5)/1,800-4,500

1545

Безоловен / RON 95 и повеќе
63
Единечна сува плоча,
хидрауличен актуатор, со
притисок

60
Конвертер на вртежен момент

Конвертер на вртежен момент

3.545
4.058

2.631-0.378
2.631
1.765
1.313
1.046
0.843
0.664
0.518
0.404
1.960
6.386

2.631-0.378
2.631
1.765
1.313
1.046
0.843
0.664
0.518
0.404
1.960
6.386

sec.
km/h

10.3
205

9.3
200

9.8
200

литри/100km
g/km
kg

6.6
151

6.7
154
1,600

7.0
159

–
3.833
2.047
1.303
0.975
0.744
0.659

–
–

Тежини
Основна тежина
Вкупна максимална тежина
Пневматици и тркала
Пневматици (Напред и Позади)

kg
kg

1685

Степ. на пренос
D опсег
1ва
2ра
3та
4та
5та
6та
7ма
8ма
Наназад
Краен
Перформанси
Забрзување** (0-100 km/h)
Макс. брзина***
Потрошувачка
Комбинирана
CO2 комбинирана

CVT*
AS&G
5-седишта
GK1WXTMXL6
GK1WXTHXL6

1545

MacPherson потпирач со стабилизатор
Multi-link потпирач со стабилизатор

Вентилирачки дискови
Дискови

Вентилирачки дискови
Дискови

Запченик и запчеста летва (со електрично засилување)

Запченик и запчеста летва (со
електрично засилување)

1,455

1,460

2,050
215/70R16

1,490

1,520

2,150
225/55R18

215/70R16

2670

780

4405

Сите димензии се во милиметри

MacPherson потпирач со стабилизатор
Multi-link потпирач со стабилизатор

1,425

955

1805

1,550
2,150

225/55R18

215/70R16

225/55R18

* Континуирано Варијабилен Менувач
** Забрзувањето, потрошувачката на гориво и CO2 вредностите варираат во зависност од нивото на опремата.
*** Мерено од MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. Вашата вистинска километража ќе се разликува во зависност од тоа како возите и го одржувате вашето возило.
Забелешка: Опасното возење може да предизвика сериозни повреди или оштетувања на возилото. Ве молам возете безбедно во секое време.

ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ДИСПЛЕЈ АУДИО УРЕДОТ СО ЛИНК ЗА ПАМЕТЕН ТЕЛЕФОН (SDA)
■ Со цел активирање на Аndroid Auto или Apple CarPlay, оперативниот систем на
паметниот телефон (OS) мора да ги исполни следните минимум критериуми, Android
5.0(Lollipop) или понов / iOS 8 или понов.
■ И покрај проширувањето на земјите кои имаат поддшка, Android Auto и Apple CarPlay НЕ се
достапни на некои пазари. Ве молиме проверете го веб-сајтот за најновите информации за
достапноста.
■ - Android Auto: https://www.android.com/auto/#country-list
■ - Apple CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplayAndroid
Auto и Apple CarPlay може да не работат под слаби или непостоечки мрежни услови дури и
во области во кои има поддршка.
■ Клиентот е одговорен за сите трошоци за комуникација. Исто така на клиентите може да им се
наплаќа дополнителен надоместок врз основа на нивниот договорен план за цени од страна на
телекомуникациските оператори.

Забелешка: Опремата може да варира зависно од пазарот. Ве молиме консултирајте се со вашиот локален дистрибутер за повеќе детали.

■ Од сопственикот можно е да се побара да се претплати за роаминг услуги од страна на
телекомуникациските оператори кога се користи уредот во други држави.
■ Не сите апликации за паметни телефони се компатибилни со Android Auto
или Apple CarPlay..
■ Од безбедносни причини, само компатибилни апликации се достапни во овој аудио уред.
■ Некои функции или апликации може да не се достапни за сите држави или во сите области.
■ Користените слики може да не ги одразуваат најновите ажурирања.
■ Ве молиме проверете ја оваа веб-страница за да ја потврдите компатибилноста со
Smartphone-link Display Audio. http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.php
■ Во самиот SDA уред не постои функција за навигација.
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