TIGGO 7 PRO

MOTOR E CÂMBIO

Motor

1.6L Turbo e Injeção Direta

Potência (cv)

187

Torque (Nm / mkgf)

275 / 28
Wet Clutch Automática
(Dupla embreagem) e 7 velocidades

SEGURANÇA

INTERIOR

EXTERIOR

CONFORTO

TECNOLOGIA

Transmissão
Faróis Full LED com seta dinâmica

●

Lanterna traseira panorâmica em LED

●

Tampa do porta malas com abertura e fechamento elétricos

●

Sistema de chave presencial para travamento, destravamento das portas,
porta-malas e partida do motor

●

Abertura e fechamento das portas e do porta malas por aproximação
(função programável)

●

Partida remota do motor (Comando de Climatização à distância – CCD)

●

Acionamento do motor por botão

●

Alavanca de câmbio tipo Joystick

●

Carregador de celular Wireless (sem fio), com lembrete de remoção

●

Freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB) e função AUTO HOLD

●

Luz ambiente panorâmica com opção de cores

●

Painel de instrumentos digital em tela colorida de LCD/TFT de 12,3"

●

Multimídia de 10,25" com Android Auto e Apple Car Play, bluetooth, e configuração
de diversas funções do veículo

●

Câmera de visão 360° HD

●

Sistema de monitoramento de ponto cego (BSD)

●

Alerta de tráfego cruzado traseiro (ATCT)

●

Alarme de colisão traseira (RCW)

●

Advertência de abertura de portas (DOW)

●

Ar condicionado Dual Zone com comandos em tela sensível ao toque

●

Saída central de ar condicionado para os passageiros traseiros

●

Direção elétrica

●

Volante multifuncional com revestimento premium, ajuste manual de altura e
profundidade

●

Piloto automático

●

Banco motorista com 6 ajustes elétricos e regulagem lombar

●

Banco do passageiro dianteiro com 4 ajustes elétricos

●

Controle elétrico para os retrovisores

●

Rebatimento elétrico dos retrovisores

●

Vidros elétricos nas 4 portas e teto panorâmico com anti-esmagamento, abertura e
fechamento remotos

●

Travamento dinâmico das portas

●

Retrovisor interno eletrocrômico

●

Computador de bordo

●

Sensor de estacionamento traseiro

●

Acendimento Automático dos Faróis

●

Faróis com função “follow me home” e "car find"

●

Modos SPORT/ECO de condução

●

Assistente de partida em rampa (HHC)

●

Assistente de descida (HDC)

●

Conexão USB (2 dianteiras e 1 traseira)

●

Sistema de som com 6 alto-falantes

●

Porta óculos

●

Luz de cortesia dianteira, traseira e porta malas

●

Porta Malas com acabamento completo, cobertura retrátil e assoalho com box
organizador

●

Teto solar panorâmico

●

DRL - Luz diurna de rodagem em LED

●

Faróis com ajuste elétrico de altura

●

Faróis de neblina em LED com função de assistência em curva

●

Espelhos retrovisores externos com seta integrada e desembaçador

●

Iluminação de cortesia (nos espelhos externos)

●

Para-choques, espelhos e maçanetas na cor do veículo

●

Detalhes cromados

●

Aerofólio traseiro

●

Antena tipo Shark

●

Rack de teto longitudinal

●

Lanterna traseira de neblina

●

Dupla saída de escapamento com acabamento cromado

●

Rodas de liga leve aro 18" com pneus 225/60 R18

●

Acabamento interno na cor preta

●

Bancos com revestimento premium na cor preta

●

Bolsas porta revistas no encosto dos bancos dianteiros

●

Porta objetos nas portas

●

Console central dianteiro com porta copos, apoio de braço e porta objetos

●

Banco traseiro bipartido (60/40)

●

Descansa braço traseiro com porta-copos

●

Para-sóis com espelho e iluminação (motorista e passageiro)

●

6 Airbags: frontais, laterais e de cortina

●

Cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para os 5 ocupantes

●

Indicador de cinto de segurança dos 5 ocupantes

●

ISOFIX - fixação para cadeira de criança (na segunda fileira de bancos)

●

"Freio à disco nas 4 rodas com ABS, distribuição eletrônica de frenagem

●

(EBD) e assistente de frenagem (BAS)"

●

Monitor de pressão e temperatura dos pneus (TPMS)

●

Controle eletrônico de estabilidade (ESP)

●

Controle eletrônico de tração (TCS)

●

Alarme de velocidade e lembrete para descanso programáveis

●

Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro

●

Alças de segurança

●

Imobilizador eletrônico do motor

●

Sistema de alarme

●

ESPECIFICAÇÕES

TIGGO 7 PRO

Comprimento (mm)

4500

Largura (mm)

1842

Altura (mm)

1705

Distância entre eixos (mm)

2670

Peso em ordem de marcha (kg)

1489

Carga útil (kg)

399

Capacidade do tanque (L)

51

Volume porta-malas (L)

475 / 1.500

CORES

CORES PEROLIZADAS

MIDNIGHT BLUE

BRANCO
PRATA

CORES METÁLICAS

PRETO
CINZA

Consulte disponibilidade de cores na rede de concessionários

