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Ficha Técnica

1.6 THP Automático

MOTOR
Motor
Número de cilindros e válvulas
Cilindrada
Alimentação
Potência máxima
Torque máximo

THP 173 flex
4 cilindros 16V
1.598 cm3
Injeção eletrônica multiponto com turbo de alta pressão e intercooler
Gasolina: 166 cv a 6000 rpm
Álcool: 173 cv a 6000 rpm
Gasolina: 24.4 kgfm a 1400 rpm
Álcool: 24.4 kgfm a 1400 rpm

DESEMPENHO
Velocidade máxima (em circuito)
Aceleração de 0 a 100 km/h (medidas realizadas com 1 pessoa a bordo, com combustível E22 - RON 93-, norma ECE)
Aceleração de 0 a 100 km/h (medidas realizadas com 1 pessoa a bordo, com combustível E100 - álcool -, norma ECE)

215 km/h
9,4 s
9,1 s

TRANSMISSÃO
Câmbio
Tração

Automático de 6 marchas com modo ECO, esportivo e troca sequencial
Dianteira

DIREÇÃO
Sistema de direção

Grupo eletrobomba hidráulico

SUSPENSÃO
Suspensão dianteira

Tipo pseudo macpherson, independente, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos
telescópicos e barra estabilizadora

Suspensão traseira

Travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra
estabilizadora

FREIOS
Sistema dianteiro
Sistema traseiro
Auxílio à frenagem

Discos ventilados
Discos
ABS com REF (repartidor eletrônico de frenagem) e AFU (auxílio à frenagem de urgência)

PNEUS E RODAS
Medida dos pneus
Rodas
Estepe

225/45 R17
Liga leve 17" DJOBE diamantada
Roda de segurança "galette"

COMBUSTÍVEL
Combustível
Tanque

Gasolina e etanol
60 litros

DIMENSÕES
Comprimento
Largura
Altura
Entre-eixos

4.621 mm
1.789 mm
1.505 mm
2.710 mm

PESOS
Peso vazio
Peso em ordem de marcha
Carga útil

1.390
1.790
400

PORTA-MALAS
Volume do porta-malas
Altura até o porta-pacotes
Comprimento do assoalho
Largura do assoalho

450 litros
508 mm
945 mm
1.030 mm

LUGARES
Número de passageiros
SEGURANÇA
6 air bags: frontal condutor, passageiro, lateral dianteiros e cortina
Acionamento das luzes de emergência em caso de frenagem brusca
Alarme periférico e volumétrico
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura e inclinação
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura
Aviso de não utilização do cinto de segurança do motorista e passageiro
Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos, com limitador de esforços e regulagem de altura
Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforços
ESP (controle dinâmico de estabilidade) + ASR (antipatinagem)
Hill Assist (assistente de partida em rampas)
Faróis em FULL LED
Faróis de neblina com função cornering light
Fixação ISOFIX e top tether para cadeiras de crianças nos bancos traseiros
Luzes diurnas de LED (DRL)
Retrovisor interno eletrocrômico
Retrovisores externos com regulagem elétrica
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Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento
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CONFORTO
Abertura e travamento das portas sem chave "mãos livres" (keyless) - Exclusivo na porta do motorista
Acendimento automático dos faróis
Acionamento do motor por botão (start/stop)
Ar condicionado automático digital bi-zone, com filtro de partículas controlado pela central multimídia
Ar condicionado com saídas de ar traseiras
Câmera de ré
Computador de bordo com indicador de temperatura externa
Ecocoaching
Função follow me
Volante com controle de som, piloto automático, regulagens de altura e profundidade
Limitador e regulador de velocidade com velocidades pré-programadas

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Limpador do para-brisa automático com detector de chuva e indexado à velocidade
Teto solar elétrico
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Porta-luvas climatizado
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Tomada 12V dianteira
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com dispositivos "um toque" e anti-esmagamento
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SISTEMA DE ÁUDIO E MULTIMÍDIA
Bluetooth e entrada auxiliar USB
Citroën Connect Radio - Central multimídia touchscreen de 7"
Android Auto e Appe Car Play
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BANCOS E REVESTIMENTOS
Apoio de braço dianteiro com porta-objetos
Apoio de braço traseiro com porta-copos
Bancos traseiros rebatíveis (1/3, 2/3)
Volante revestido de couro com detalhes cromados
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ACABAMENTO
Acabamento interno do painel na cor delice
Friso cromado entre as lanternas traseiras
Frisos dos vidros laterais cromados
Lanternas traseiras com guia de luz
Maçanetas das portas na cor do veículo
Painel de instrumentos digital em LCD
Para-choque dianteiro com detalhes cromados
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RODAS
Rodas 17" DJOBE diamantada (com pneus 225/45 R17)
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CORES
Branco Nacré
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ITENS ESPECIAIS 100 ANOS
Bancos com acabamento premium esportivo em Alcântara
Faixas decorativas 100 anos na tampa traseira
Badge "Origins" nas portas dianteiras
Bancos dianteiros com bordado "Origins"
Retrovisor com pintura especial e faixa decorativa 100 anos
Rodas de Liga Leve 17" - tipo DJOBE com detalhes em Noir Onyx (preto)
Tapetes personalizados com bordado "Origins"
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