
Ficha Produto

Características Técnicas Sport Chic THP 165

Motor

Número de cilindros 4
Número de válvulas 16
Cilindrada (cm3) 1598
Potência máxima cv (kw)/rpm 165 (121) / 6000
Torque máximo kgfm (Nm)/rpm 24,5 (240) / 1400
Alimentação Injeção eletrônica multiponto com turbo de alta pressão e overboost
Transmissão

Tração Dianteira
Câmbio 6 marchas manual
Direção

Elétrica com assistência variável
Suspensões

Dianteira
Rodas independentes, eixo McPherson com braços inferiores triangulares, molas 
helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra anti-inclinação. 

Traseira
Travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra 
anti-inclinação

Freios

Dianteiros Discos ventilados
Traseiros Discos
Pneus

Rodas Liga leve modelo Bellone diamantada preta 17"
Pneus 205/45 R17

Características Físicas
Pesos (kg)

Peso Vazio (kg) 1165
Peso Bruto Total (kg) 1590
Carga útil 432
Combustível

Tipo gasolina
Tanque (litros) 50
Dimensões

Comprimento  (mm) 3948
Largura - largura com retrovisores (mm) 1715 - 1994
Altura  (mm) 1483
Entre-eixos (mm) 2464
Porta-malas

Altura até a cobertura do porta-malas (mm) 565
Comprimento com bancos traseiros rebatidos (mm) 1156
Largura do assoalho (mm) 1036
Volume do porta-malas (litros) 280
Volume do porta-malas com rebatimento dos bancos (litros) 980

Performance

Velocidade máxima (em circuito) 219 km/h *
Aceleração de 0 a 100 km/h (em segundos) 7"3 *
Retomada de 30 à 60 km/h em 3ª marcha (em segundos) 3"7 *
Retomada de 60 à 90 km/h em 4ª marcha (em segundos) 4"3 *
    * medidas realizadas com 1 pessoa a bordo, com combustível E22 (RON 93), norma ECE

Equipamentos

Apoio de braço central dianteiro retrátil com porta-objetos S
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura S
Ar condicionado digital e automático com filtro de partículas e filtro de carvão ativo S
Pára-brisa laminado acústico S
Bancos dianteiros com regulagem longitudinal, inclinação do encosto e altura S
Bancos traseiros rebatíveis (1/3, 2/3) S
Computador de bordo S
Função Black Panel S
Iluminação interna dianteira para o pés e no console S
Luz de acompanhamento externa após travamento das portas S
Indicador de temperatura externa S
Perfumador de painel S
Porta-luvas refrigerado e com iluminação S
Revestimento dos bancos em tecido 3D Akinen S
Revestimento dos bancos em couro Claudia perfurado com sistema de aquecimento O
Chave Plip com comando de abertura das portas S
Volante revestido de couro com detalhes cromados, regulagem de altura e profundidade S
Lâmpada de teto com luz individual de leitura S
Rádio CD Player MP3 com comandos satélite na coluna de direção, 6 alto-falantes, entrada USB e Jack S
Sistema Hands-Free - Bluetooth com transmissão dos MP3 para o radio (conforme celular) S
Tomada 12 V dianteira S
Tapetes dianteiros e traseiros S

6 air bags (frontal condutor & passageiro, de tórax e cortina), com dispositivo de neutralização do air bag do passageiro S
LED's para iluminação diurna S
Faróis com acendimento automático S
Faróis de neblina dianteiros S
Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos com limitador de esforço S
Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforço S
Alerta de não utilização dos cintos de segurança dianteiros S
Detectores de obstáculos traseiros com informação sonora e gráfica S
Freios ABS com EBD e AFU (Auxílio à Frenagem de Urgência) S
Acionamento das luzes de emergência em caso de frenagem brusca S
ESP (controle dinâmico de estabilidade) + ASR (antipatinagem) S
Fixação ISOFIX para cadeiras de crianças nos bancos traseiros S
Limpador do pára-brisa automático com detector de chuva e indexado a velocidade S
Palhetas de pára-brisa de tipo "flat blade" S
Piloto Automático e Regulador de Velocidade com comandos satélite na coluna de direção S
Repetidores do pisca sob os retrovisores externos S
Retrovisores externos com regulagem elétrica e rebatíveis eletricamente S
Retrovisor interno elétrocromo S
Travamento automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento S
Vidro elétrico do condutor com dispositivo "um toque" e anti-esmagamento S

Rodas de liga leve Bellone diamantadas pretas aro 17"  S
Maçaneta das portas cromada S
Pára-choque dianteiro e traseiro na cor do veículo S
Retrovisores exteriores cromados S
Manopla do câmbio revestida de couro com detalhes cromados S
Dupla ponteira de escapamento cromada S
Soleiras cromadas S
Volante com acabamento em couro e detalhes cromados S
Friso lateral cromado S
Alavanca de freio de mão revestido de couro S
Mascara de painel tipo Carbotech S
Teto preto (independente da cor da carroceria) S
Plip personalizado com pastilha colorida (em função da cor da carroceria ou do teto) S
Pedaleira de alumínio S

Máscara de painel de bordo colorida (Rouge Aden, Jaune Pegase, Blanc Banquise e Noir Obsidien) Acessório de personalização
Pomo da alavanca de câmbio colorida (Rouge Aden, Jaune Pegase, Blanc Banquise e Noir Obsidien) Acessório de personalização
Adesivo de teto Acessório de personalização
Adesivos de capô, teto e porta-malas Acessório de personalização
Rodas de liga leve Bellone diamantadas aro 17" Brancas Acessório de personalização
Calotinhas central de rodas de liga leve colorida (Rouge Aden, Jaune Pegase, Blanc Banquise e Noir Obsidien) Acessório de personalização
Embelezador de farol traseiro cromado Acessório de personalização
Moldura de vidro traseiro cromada Acessório de personalização

Cores disponíveis: junho 2012
Gris Aluminiun (prata) Rouge Erythrée (vermelho)
Gris Shark (cinza) Rouge Aden (vermelho)
Noir Obsidien (preto) Jaune Pegase (amarelo)
Bleu Belle Île (azul) Blanc Banquise (branco)
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