THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

PEUGEOT 208 AT 1.6L
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS-WEIGHT

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH / MAJOR FEATURES

Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions (mm)

2.538 mm

Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance

Hệ thống ga tự động.

Đèn pha halogen + Led chạy ban ngày / Halogen headlamps + Led DRL
Đèn kích thước trước và sau dạng led / Front & Rear LED signature lighting

129 mm

Bán kính quay vòng / Minimum turning circle radius
Trọng lượng / Weight

NGOẠI THẤT / EXTERIOR

3.962 x 1.739 x 1.460 mm

Chiều dài cơ sở / Wheel base

Đèn pha tự động / Auto headlights

5.200 mm

Không tải / Curb

1.120 kg

Toàn tải / Gross

1.650 kg

Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity

50 L

Khoang hành lý / Boot space

311 L

Số chỗ ngồi / Seat capacity

05

Đèn sương mù tự động bật sáng khi đánh lái / Cornering light
Đèn phanh lắp trên cao / HMSL
Gạt nước mưa tự động / Auto wiper function
Cửa sổ trời toàn cảnh CIELO + Led trần / Sunroof panoramic roof + Led ceiling
Mâm đúc hợp kim 17 inch / 17 inch Alloy wheels
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện tích hợp báo rẽ

ĐỘNG CƠ-VẬN HÀNH / ENGINE-PERFORMANCE

The electrically adjustable, retractable outer mirror with repeated lamp

Xăng, 4 xi lanh thẳng hàng16 van DOHC, VVT
Gasoline, 4 inline cylinders, DOHC 16 valve with VVT

Loại / Type
Dung tích xi lanh / Displacement

1.598 cc

Công suất cực đại / Max. power

120Hp / 6000rpm

Mô men xoắn cực đại / Max. torque

160Nm / 4250rpm

Vận tốc tối đa / Max speed

10,7 s

Tiêu chuẩn khí thải / Emission Standard

Euro 5

Hộp số / Transmission

Động cơ 1.6L, 4 xi lanh thẳng hàng,
công suất cực đại 120Hp / 6000rpm.

Hộp số tự động 4 cấp với chế độ
số tay thể thao.

Hệ thống an toàn 4 túi khí.

Hệ thống âm thanh 3D, 8 loa, màn hình HD 7 inch cảm ứng, kết nối USB, Bluetooth
3D sound audio system with 8 speakers, interactive HD color touchscreen
Màn hình hiển thị đa thông tin LCD 4.3 inches
Floating instrument panel with LCD Colour multi-information display
Vô lăng bọc da điều chỉnh 4 hướng / 4-way adjustable steering wheel
Ghế da + hàng ghế sau gập 60/40 + tựa đầu điều chỉnh độ cao

Tự động 4 cấp / 4-speed automatic

Sau / Rear

Phanh / Brake

Tất cả cửa kính điều khiển điện 1 chạm với chức năng an toàn chống kẹp

Độc lập kiểu MacPherson
Independent MacPherson struts

Trước / Front

Suspension

Leather seats + 60/40 foldable rear bench + adjustable headrests
Ghế người lái điều chỉnh 6 hướng, có sưởi 2 ghế trước / 6-way driver seat adjustment

KHUNG GẦM / CHASSIS
Hệ thống treo

Điều hòa tự động 2 vùng độc lập / Digital dual zone auto air-conditioning
Hộc làm mát phía trước / Glove box with cool air system

190 km/h

Khả năng tăng tốc / Acceleration (0-100km/h)

NỘI THẤT / INTERIOR

One touch all around power windows with anti pinch

Dầm xoắn / Deformable crossmember

Trước x Sau / Front x Rear

Cơ cấu lái / Power steering

Đĩa x Đĩa / Disc x Disc
Trợ lực điện / Electric power steering

Lốp xe / Tire

205/45R17

AN TOÀN / SAFETY
Hệ thống chống bó cứng phanh / Anti-lock brake system (ABS)
Hệ thống cân bằng điện tử / Electronic stability program (ESP)
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử / Electronic brake - force distribution (EBD)
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp / Emergency braking assistance (EBA)
Hệ thống chống trượt khi khởi hành / Anti Skid Regulator (ASR)
4 túi khí / 4 airbags
Giới hạn tốc độ / Speed limiter

Bianca White

Alluminum Grey

Blossom Grey

Spirit Grey

Black Red

Red Rubis

Hệ thống ga tự động / Cruise control
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước, sau / Parking sensor
Hệ thống chống trộm / Burglar Alarm

Hệ thống chống trộm.

Hệ thống cân bằng điện tử (ESP)

Hệ thống giới hạn tốc độ.

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau
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Hỗ trợ đậu xe trong thành phố / City park

PEUGEOT 208

Cụm đèn pha halogen dạng gương cầu
kết hợp với đèn Led ban ngày.

Hệ thống âm thanh 3D 8 loa.

Vô lăng bọc da tích hợp đa chức năng.

Hộc làm mát phía trước.

Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập
điện, tích hợp đèn báo rẽ.

Điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

Cụm đèn sau dạng LED.

Mâm hợp kim 17 inch.

Bảng điều khiển trung tâm với màn hình 7 inch cảm ứng.

Cửa kính điều khiển điện một chạm an toàn. Khoang hành lý rộng rãi với thể tích 311L.

