
BMW i3s 120
Тип кузова: I01
Колір кузова: Capparis White with highlight BMW i Blue
Колір інтер'єру: Оббивка салону з комбінованого текстилю 'Neutronic' Aragats Grey | Black
Двигун: 0 к.с.
Крутний момент:
Розгінна динаміка до 100км/год:
Максимальна швидкість в км / год: 160
Витрата палива на 100 км. (в місті, за містом): /

Стандартне обладнання
Трансмісія і технології

Селектор трансмісії на кермі
Високовольтна 120Ah батарея (брутто 42,2 kWh нетто 37,9 kWh)

Ходова частина
"Servotronic"
Стоянкове гальмо, електромеханічне
ARB система, вкл. ASC, MSR

Кузов і зовнішнє обладнання
CRP дах
Зовнішні дзеркала з LED індикаторами поворотів
Система контролю світового променю
LED фари головного світла
LED ходові вогні
LED показчики поворотів
LED задні ліхтарі
Задні протитуманні вогні
Лобове скло із сірою акустичною смужкою
Обігрів заднього скла
Декоративні накладки
Позначення моделі
Задній спойлер із гальмівним світлом

Безпека
3-точечні паски безпеки
Кріплення дитячих сидінь ISOFIX
Антиблокувальна система гальм (ABS)
Система CBC
Датчики паркування, задні (PDC)

Внутрішній дизайн та обладнання
Підсвітка багажного відділення
Компоновка салона на 4 місця
Стандартне сидіння для водія та переднього пасажиру
Задні сидіння із функцією розкладання 50/50
Внутрішнє дзеркало механічне, автозатемнення
Шкіряне кермо



Механічне регулювання рульової колонки
Кондиціонер
Салонні ручки
Сонцезахисні козирки із тримачем документів
Розетка на 12В
Зарядний кабель
Зарядне гніздо
Електричні вікна водія та переднього пасажира
Центральний замок
Набір інструментів
Місця для зберігання речей
Підсвітка бардачка
Виконання для не курців
Панель приладів із дисплєем 5,7 "
Radio Professional з монітором 6,5"", Bluetooth
Контролер "iDrive"
Hands-free
Акустична система на 4 динаміки

Оббивка салону та оздоблювальні планки салону
Оздоблювальні планки в салоні "Andesite Silver matt"
*** Обраний автомобіль замовлено в виробництво, повних даних про його конфігурацію ще не відомо. Базове обладнання
наведено для автомобілю такої ж моделі що вже була вироблена

Додаткове обладнання
Код Найменування

2PA Болти-секретки для коліс
2VB Індикатор тиску в покришках
2VC Комплект для ремонту шин
3AG Камера заднього виду
423 Велюрові килимки
442 Підстаканник
494 Підігрів передніх сидінь
4T1 Стандартний зарядний кабель (mode 2) для домашнього користування
4T9 Тепловий насос
4U6 Зарядний пристрій для швидкого заряду змінного струму (AC)
4U7 Зарядний пристрій для швидкого заряду прямого струму (DC)
508 Система допомоги при парковці (PDC), передня і задня
6CP Apple CarPlay
6NR Apps
6UD Меню російською мовою
7GA Пакет 'Comfort Advanced'
891 Керівництво по експлуатації російською мовою


