BMW 420i
xDrive
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ІНТЕР'ЄР
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ДЕТАЛІ ТРАН. ЗАСОБУ
BMW 420i xDrive
Спортивна автоматична трансмісія 'Steptronic'

КОЛІР
Фарба metallic 416 - Carbon Black metallic

КОЛЕСА
18" M легкосплавні диски 'Star - spoke style 400 M' змішаного типу

ОББИВКА
Оббивка салону з штучної шкіри 'Sensatec' KCSW - Black I Black

ОЗДОБЛЕННЯ
Планки в салоні 'Aluminium Carbon dark' c акцентованою обробкою
'Pearl Chrome'
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ПАКЕТИ ТА ОПЦІЇ
Пакет 'M Sport'
BMW Individual обробка стелі Anthracite
S0775
BMW Individual обробка стелі Anthracite

M Аеродинамічний пакет
S0715
M Aеродинамічний пакет

M Мультифункціональне шкіряне
рульове колесо
S0710
Включаючи видозмінений дизайн селектора КПП, обробку шкірою
важеля гальма стоянки і КПП, 'M' логотип
У комбінації з 248 і 5AG / 5AS тільки з 544 або 5df

Адаптивна 'M підвіска'
S02VF
Дорожній просвіт занижений на 10мм, налаштування підвіски
регулюються за допомогою кнопки Drive Dynamic. Більше спортивні
налаштування без втрати комфорту в рухи.
Для моделей з xDrive без зменшення дорожнього просвіту

Зовнішня обробка 'satinised aluminium'
S03L8
Бічні декоративні молдинги і напрямна вікон оброблені
'aluminium matt'
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Спортивні передні сидіння
S0481
Мають додаткові регулювання:
- висувна підколінна підтримка
- електропривод бічної підтримки спинки

Функції
Servotronic

Стандартна функція

S0216
Зусилля на кермі відповідає умовам руху автомобіля

Індикатор тиску в покришках
S02VB
Обов'язкова опція для замовлення на автомобілях з
низькопрофільною гумою і легкосплавними дисками більше R18

Автоматичний клімат-контроль
S0534
2-х зонний з розширеним змістом.
Ця система забезпечить максимально комфортний мікроклімат у
будь-яку пору року. Вона автоматично адаптується до бажаних
параметрів температури, кількості і якості повітря, що поступає.
Система має простий алгоритм управління і роздільне регулювання
для лівої і правої частини салону. Містить активний вугільний
фільтр

Адаптивні світлодіодні фари
S0552
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Акустична система 'Harman Kardon'
S0688
Harman/Kardon аудіосистема з функцією 'Surround',
багатоканальним цифровим підсилювачем на 600 Вт
16 динаміків :
- 2 середньочастотні динаміки в картах передніх дверей
- 2 середньочастотні динаміки в картах задніх дверей
- 2 динаміки низьких частот під передніми сидіннями
- 1 середньочастотний динамік на панелі приладів
- 2 середньочастотні динаміки в місцях кріплення задньої полиці
- 2 динаміки високих частот в трикутниках кріплення дзеркал
- 2 динаміки високих частот у в картах задніх дверей
- 2 динаміки високих частот в місцях кріплення задньої полиці
- 1 динамік високих частот на панелі приладів
Управління через призначений для користувача інтерфейс

Багатофункціональний дисплей
панелі приладів
S06WB
Дисплей панелі приладів поєднує в собі класичні стрілочні прилади
з хромованою окантовкою виконані на високотехнологічному
(black panel) дисплеї високого розділення 8,8". Відображення
режиму руху вибраного по засобом 'Driving Experience Control'
включаючи
режим 'ECO PRO', 'Comfort', 'Sport'.

Болти-секретки для коліс
S02PA
Болти-секретки для коліс

Велюрові килимки
S0423
У колір оббивки
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Відділення для зберігання
S0493
Pозетка на 12v в задній частині салону і у багажнику, адаптивна
система фіксація вантажу, задня частина спинки сидінь з відділом
для зберігання, сітка для зберігання з лівого боку у багажнику,
елементи кріплення у багажнику

Датчик дощу і освітленості
S0521
Датчик дощу забезпечує автоматичне управління склоочисниками і
зовнішнім освітленням автомобіля

Деактивація подушки безпеки
переднього пасажира
S05DA
Деактивація подушки безпеки переднього пасажира

Додаткові розетки на 12 В
S0575
Додаткові дві розетки в нижній частині зони пасажирів

Зовнішнє ліве дзеркало заднього виду і
внутрішнє із затемненням
S0430
- Дзеркала з електроприводом складання
- Зовнішнє дзеркало заднього виду, асферичне
- Зовнішнє дзеркало заднього виду з боку водія з автоматичним
затемненням
- Aвтоматична функція парковки для зовнішнього дзеркала
заднього виду з боку переднього пасажира
- Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією
автоматичного затемнення
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Камера заднього виду
S03AG

Керівництво по експлуатації
російською мовою
S0891
Керівництво по експлуатації російською мовою

Круїз-контроль з функцією гальмування
S0544
Круїз-контроль з функцією гальмування підтримує задану
швидкість при спусках, з ухилів за допомогою гальм.
Опція 249 Мультифункціональна система на рульовому колесі
включена у вартість, без системи сповіщення про перевищення
швидкості

Меню російською мовою
S06UD
Меню російською мовою

Мультифункціональна
система на рульовому

Стандартна функція

S0249
Мультифункціональна система на рульовому колесі
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Навігаційна система 'Professional'
S0609
Планування маршруту згідно з індивідуальними налаштуваннями. У
доповненні до відображення базової інформації бортового
комп'ютера, відображає відстань до місця прибуття, приблизний
час в дорозі.
Управління за допомогою контролера і програмованих кнопок, LCD
8,8"" дисплей з дозволом 1280х480 пікселів. Стрілочний покажчик,
відображення карти по напряму північ, 3d відображення карти.
Жорсткий диск на 20gb для аудіо файлів.
Можливість замовлення опції 601.
Пакет навігаційних карт завантажений в навігатора при доставці
автомобіля. USB вхід для оновлення карт.
Оновлення навігаційних карт з 3 річною ліцензією в дилерських
центрах BMW
Можливість замовлення необхідно уточнювати

Передній регулюваний підлокітник
S04AE
Передній регулюваний підлокітник

Покришки 'Runflat'
S0258
Покришки 'Runflat'
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Пристосування Hands - free з
інтерфейсом USB
S06NH
Безпровідне під'єднування для сумісного Bluetooth мобільного
телефону (см www.bmw.com./Bluetooth) спільно з автомобілем,
включаючи пристосування hands - free.
Включає зручне з'єднання з плеєром MP3, плеєром MTP, Apple iPod
або картою пам'яті USB в транспортному засобі. Відтворення аудіо
файлів через автомобільну аудіо систему, експлуатація через
панельне управління (радіо управління, багатофункціональне
рульове колесо) автомобіля
Наступні функції залежать від властивостей USB приладу :
- Швидкий доступ до даних iPod приєднаним через USB кабель
(1 кабель)
- Без додаткового У-кабеля для Apple iPod/iPhone
Можливість замовлення опції необхідно уточнювати

Підготовка автомобіля для курців
S0441
Пакет для тих, що палять

Підігрів передніх сидінь
S0494
Функція пропонує швидке і рівномірне підігрівання подушок сидінь,
спинок і валиків бічної підтримки. Доступний вибір інтенсивності
нагріву.
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Розширений пакет освітлення салону
S0563
- Внутрішнє підсвітка салону, в задній частині салону лампи для
читання з використанням світлодіодної технології
- Лампи для читання в передній частині салону з використанням
світлодіодної технології
- Світлодіодна підсвітка косметичних дзеркал
- " М'яке" освітлення салону
- " М'яке" освітлення вставок дверних карт, центрального відсіку
для зберігання речей, і підсвічування центральної консолі
- " М'яке" освітлення для зони ніг в передній частині салону
- підсвітка дверних ручок
- підсвітка зовнішніх ручок
- підсвітка багажного відділення з використанням світлодіодною
технологією

Салонне дзеркало заднього виду з
автозатемненням
S0431
Салонне дзеркало заднього виду з автозатемненням

Світлодіодні
протитуманні ліхтарі

Стандартна функція

S05A1
Світлодіодні протитуманні ліхтарі

Система автоматичного управління
дальнім світлом
S05AC
Система реагує так, щоб не засліплювати водіїв автомобілів, які
рухаються попереду або назустріч. Зберігається можливість
ручного управління
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Система допомоги при парковці (PDC),
передня і задня
S0508
Система допомоги при парковці (PDC), передня і задня

Система омивання фар
S0502
Система омивання фар

Спортивна автоматична трансмісія
'Steptronic'
S02TB
8-ступінчаста автоматична трансмісія з електронним селектором і
функцією 'Quick - Shift', Dynamic Driving control і підрульовими
пелюстками для ручного перемикання передач. Launch Control.

Спортивне рульове управління зі
змінюваним передатним відношенням
S02VL
Кут повороту керованих коліс прогресивно змінюється відповідно
до кута повороту рульового колеса. Независит від швидкості руху
автомобіля.
Включає опцію 216 'Servotronic'
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СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ
Двигун :

Трансмісія і технології :
Електронний імобілайзер
Кнопка швидкого запуску двигуна 'Start/Stop'
Механічна 6-ступенева трансмісія
Система інтелектуального повного приводу 'xDrive'

Ходова частина :
'Servotronic'
17" Легкосплавні диски 'V-spoke style 395' , 7,5 J x 17 /шини 225/50 R17
Датчик зносу гальмівних колодок
Система Driving Experience Control з адаптивном режимом

Кузов і зовнішнє обладнання :
Зовнішні дзеркала заднього виду,с підігрівом та електро
регулюванням ,показником повороту
Зовнішні елементи у колір кузова
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Лобове скло із сірою полосою
Нижня частина корпусу дзеркала чорного кольору
Освітлення салону
Патрубок вихлопної системи,одинарний
Підігрів форсунок омивача скла
Решітка радіатора
Світлодіодні задні ліхтарі
Світлодіодні протитуманні фари
Світлодіодні фари головного світла
Система контролю світового променю
Скління виготовлено з загартованого небиткого скла з зеленим тонуванням
Функція 'Follow me home'

Безпека :
'Runflat' індикатор
3 світлодіодний стоп-сигнал
3-точечні паски безпеки
Антиблокувальна система гальм (ABS)
Асистент гальмівної системи
Безпечна клемма акумулятора
Бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажиру
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Головні бічні подушки безпеки для пасажирів 1 і 2 рядів сидінь
Датчик зіткнення
Двохтоновий сигнал
Динамічні гальмівні вогні
Задні двері із захистом від відкриття дітьми
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX
Подушки безпеки для водія та переднього пасажиру
Система динамічного контролю стійкості (DSC)
Система динамічного контролю тяги (DTC)

Внутрішній дизайн та обладнання :
Hands-Free з інтерфейсом USB
Автоматична кришка багажнику із дистанціонним керуванням
Автоматичний клімат-контроль
Акустична система на 6 динаміків
Бортовий комп'ютер із показниками споживання палива,середньої
швидкості та температури навколишнього середовища
Гачки для кріплення багажу
Дистанційне керування закриттям/відкриттям автомобіля,багажника та вікон
Додаткові розетки на 12В
Електричне регулювання сидінь,із функцією пам'яті
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Задні сидіння складані у пропорції 60/40
Задній підлокітник із 2 підстаканниками
Компоновка салону 4+1 місце
Контролер 'iDrive'
Круїз-контроль із функцією гальмування
Механічне регулювання рульової колонки
Мультифункціональна система рульового колеса
Мікрофільтр та фільтр із активованого вугілля
Набір інструментів
Пакет для зберігання речей
Передній підлокітник ,фіксований
Підстаканники
Радіо BMW Professional
Салонне дзеркало заднього виду
Салонне дзеркало заднього виду із функцією автозатемнення
Система CBS, обслуговування автомобіля на підставі його потреб (заміна
оливи, гальмівних колодок, гальмівної рідини). Індикація часу, що залишився
до наступного ТО
Система Start/Stop
Система безключового запуску двигуна
Сонцезахисні козирки із тримачем документів,макіяжною підсвіткою
Спортивне рульове колесо із шкіряним оздобленням
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Спортивні передні сидіння для водія та переднього пасажиру
Функція 'Welcome light'
Центральний замок

Оббивка салону та оздоблювальні планки салону :
Накладки порогів із написом BMW
Оздоблювальні планки в салоні 'Satin Silver matt'
Текстиль 'Move'

Стор. 17 з 19

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Ширина: 1825 мм
Висота: 1404 мм
Довжина: 4640 мм
Місткість баку: 60 л
Крутний момент: 270[1350-4600] нм [об/хв]
Об'єм: 1998 куб см
Вага (Макс): 1690(2175) кг
Потужність: 135[184] кВт [к.с.]
Циліндри: 4
Компресія: 11ž1
Трансмісія: Спортивна автоматична трансмісія 'Steptronic'
від 0 до 100 км/год: 8.1 сек
Макс. швидкість: 231 км/год
Сидіння: 5
Споживання: 5.9 л/100 км[1]
Викиди CO₂: 137.0 CO₂ г/км[2]
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ЮРИДИЧНЕ
Компанія BMW Group зобов'язується захищати вашу приватність та гарантує конфіденційність
інформації, яку ви надаєте, або до якої компанія має доступ, відповідно до положень закону
від 8 грудня 1992 року про захист особистої інформації під час збору та обробки особистих
даних. Ця інформація використовуватиметься компанією BMW Group з ціллю надання послуг
та продуктів компанії та підтримання комерційних відносин з вами; для просування послуг та
продуктів BMW Group , її асоційованими компаніями або ретельно підібраними партнерами;
для отримання статистики або дослідження ринку; а також щоб сприяти боротьбі з
шахрайством у автомобільному секторі та сприяти безпеці та захисту навколишнього
середовища. З цією ж метою і з урахуванням будь-яких заперечень з вашого боку, ваша
інформація також може надаватися компаніям, що входять до складу BMW Group або
компаніям, з якими BMW Group підтримує тісні договірні зв'язки (таким як BMW, MINI та BMW
Motorrad) або будь-якій третій стороні з метою дотримання юридичних зобов'язань компанії.
Ви маєте доступ до інформації і право виправити її в будь-який час. Ви можете також
заперечувати проти будь-якої обробки цієї інформації у рекламних цілей та/або передачі
інформації третім особам.
[1] Споживання палива у літрах на 100 км
[2] Викиди CO2, приведені у грамах/км, становлять сукупні значення. Згідно із вимогами
нових європейських стандартів, приведений діапазон містить показники споживання палива
та CO2 від найменшого колеса вибраної моделі до найбільшого. У дужках приведено значення
для вибраної моделі з автоматичною коробкою передач. Більш детальну інформацію про
офіційне споживання палива та офіційну кількість викидів CO2 нових легкових автомобілів
можна отримати в "Посібнику з пасажирського транспорту (інформація щодо споживання
палива та викидів CO2)" http://www2.dft.gov.uk/pgr/roads/
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