
Características Técnicas 5 Lugares

Motor 2.0i 

Número de cilindros 4

Número de válvulas 16

Cilindrada 1997

Potência máxima cv /rpm   143  / 6000

Torque máximo (Nm)/rpm 200 / 4000

Alimentação Injeção eletrônica multiponto

Nível de ruído 88,9 dB (A)

Transmissão

Tração Dianteira

Câmbio Automático e seqüencial

Direção

Hidraulica de assistência variável

Suspensões

Dianteira Rodas independentes, eixo tipo McPherson com braços inferiores 

triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra 

estabilizadora.

Traseira

Freios

Dianteiros Discos ventilados

Traseiros Discos

Pneus 215/55 R16

Rodas em liga leve Aro 16"

Características Físicas
Pesos (kg)

Peso vazio 1511

Carga útil 529

Combustível

Tipo  Gasolina 

Tanque (litros) 60

Dimensões

Comprimento  (mm) 4470

Largura sem espelhos (mm) 1830

Largura com espelhos (mm) 2100

Altura (mm) 1680

Entre - eixos (mm) 2735

Porta-malas

Volume do porta-malas 490 / 597

Volume do porta-malas com fila 2 recuada 1775

Largura total (mm) 1170

Equipamentos
Segurança

Air bag de joelho para motorista S

Air bags de cortina (motorista e passageiro e para a fila 2) S

Air bags frontais (motorista e passageiro) S

Air bags laterais (motorista e passageiro) S

Ajuda para partida com o veículo em inclinação S

Alerta de falta de uso dos cintos de segurança para todos os lugares S

Captador de poluição de ar S

Chave com comando centralizado das portas S

Cintos de segurança motorista e passageiro com dupla pre-tensão pirotécnica,limitador de esforço, com regulagem de altura S

Faróis com regulagem elétrica de altura S

Faróis de neblina dianteiros e traseiros S

Faróis halógenos com acendimento automático S

Fixação ISOFIX de três pontos para cadeiras de crianças (3 lugares traseiros) S

Freio de estacionamento elétrico automático S

Freios com ABS + ESP + ASR + AFU + REF S

Pára-brisa atérmico com sensor de chuva S
Retrovisor interno de vigilância S
Retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas S

Retrovisores externos com regulagem elétrica S

Travas de segurança elétricas das portas e vidros traseiros com "bloqueio para crianças" S

Vidros dianteiros e traseiros elétricos com dispositivo "um toque" para subir/descer com antiesmagamento S

Vidros laterais temperados S

Conforto
Apoio para os braços regulável nos bancos dianteiros S

Ar condicionado bi-zone com regulagem de temperatura  individual direita / esquerda dianteira e saida de ar traseira individual direita / esquerda S

Ar condicionado quadri-zone com regulagem de temperatura individual direita / esquerda traseira O

Banco do motorista e passageiro com regulagem de altura S

Bancos dianteiros com apoio de cabeça tipo carteira S

Bancos dianteiros com mesas "tipo avião" S

Bancos traseiros individuais escamoteáveis e com regulagem longitudinal S

Compartimentos (2) com tampa sob o assoalho traseiro S

Compartimentos (4) com portas no painel (1) refrigerado. S

Compartimentos de redes nas costas dos bancos motorista e passageiro S

Computador de bordo S

Lanterna móvel no porta-malas S

Modubox - Carrinho móvel multiuso S

Pára-brisa "Panorâmico" S

Para-sol deslizante para motorista e passageiro S

Perfumador de ambiente S

Persianas para-sol nos vidros traseiros S

Rádio MP3  com comando no volante  + 6 Alto-falantes S

Regulador / Limitador de velocidade S

Tampa do reservatório de combustível com abertura interna elétrica S

Teto de vidro "Panorâmico" fixo O

Volante com comando de caixa de velocidade e palhetas S

Volante com comandos centrais fixos com regulagem de altura e profundidade S

Estética / Acabamento
Protetor lateral na cor do veículo S

Retrovisor com detalhe na cor do veículo S

Revestimento dos bancos em veludo S

Rodas em liga leve "aro 16" S

Vidros verdes S

Cores disponíveis:
Gris Aluminiun (prata)

Noir Onyx (preto)

Nocciola (castanho)

Gris Fer (cinza)

Rouge (vermelho)

C4 PicassoC4 PicassoC4 PicassoC4 Picasso

Metálica,  travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores 

hidráulicos e barra estabilizadora. 


