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מערכת אוט׳ להתאמת סל״ד בהורדת הילוך )גז ביניים(

ראשון 3.7949יחס העברה

2.3248שני
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מוגבל החלקה מסוג ויסקוזידיפרנציאל
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לב פלדהם משום אלומיניוריייבורב חם עצמאיי רייםתלים אחומ

ismoNורי קדמי ואח (Chassis Damperועים לשילדה )שכך זעזמ

תגבור כח הידראולי מבוקר מחשברק ומוט משונן עם מס היגוי

ורהות בלם מפלדה שזום, צינורת אלומיניר ביציקר עם קליפורדיסק מאו למים ב

ABS, EBD, BA, ESP, VDC, TCS ימהלבלת סיוע רכומע

245/40 R19 קדמי  צמיגים תמיד

285/35 R19 אחורי
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קדמי 1,555מפסק גלגלים )מ"מ(

1,580אחורי
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1,597 צמי )ק"ג(משקל ע
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203  מירבי )ק"ג(שקל העמסהמ

940  בסרן הקידמי )ק"ג(רביומס מיע

940 רי )ק"ג( בסרן האחורביעומס מי

0.31 ררמקדם ג

ת()מעלות גישה זווי
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ביצועים
12.2  TPWL(  ק"מ100-ליטר ל )תת דלק* משולבריכצ
5.2 ת(שניו"ש( )קמ )-1000וצה תא

250 "ש(קמת )רבי מיותמהיר

11.1 )מ'(וב יבר סקוט
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"מ(ר'/ק )ג2COת פליט

וםת זיהדרג

נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוס פים  *
והיא עשויה להיות שונה מן המצוין במפרט זה.

מפרט טכני
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אבזור פנימי
✔  רמקולים )כולל סאבוופר כפול(8ם  עBOSEמערכת שמע 
✔ מערכת פעילה לניטרול רעשים
✔ " *7מערכת מולטימדיה רדיו-דיסק עם מסך מגע 
✔ מצלמת רוורס 
✔ שליטה מההגה על מערכת שמע
✔ oothBluetדיבורית  נשלטת מההגה **
✔  לחיבור אביזרי שמע חיצונייםUSBממשק 
✔  ARORECמושבי מירוץ 
✔ ריפוד אלקנטרה אדום בשילוב עור שחור
✔ הגה, ידית הילוכים ודיפונים בציפוי אלקנטרה 
✔ מפתח חכם
✔ כפתור להנעה
✔ בקרת אקלים 
✔ בקרת שיוט נשלטת מההגה
✔ מערכת הגבלת מהירות נשלטת מההגה
✔  ismoNלוח מחוונים 
✔ דוושות אלומיניום
✔ מחשב דרך
✔ כיסוי תא מטען
✔ V12 שקעי 2

אבזור חיצוני
✔ ד בצבע שחור קלים במיוחSAYR״ 19חישוקי אלומיניום 
✔  ואחורי, חצאיות צד וספויילר אחורי הכוללת: פגוש קדמיismoNחבילת עיצוב 
✔ ismoNמערכת פליטה 
✔ enonBi xפנסי חזית 
✔  אחורית LEDתאורת 
✔ ismoNמתלים ספורטיבים 
✔ חיישני תאורה
✔ חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים
✔ צבע מיוחד נגד שריטות
✔ מראות צד מחוממות, מתכווננות ומתקפלות חשמליות
✔ מגב לשמשה אחורית

בטיחות
✔  כריות אוויר6
✔ VDCנמיתת די - מערכת בקרת יציבו
✔ STCיכה - מערכת בקרת מש
✔ MSTPמערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים - 
✔ BAלם לבזר - מערכת ע
✔ ABSליםת נעילת גלגניע - מערכת למ
✔ EBDמערכת לחלוקת מאמצי הבלימה - 
✔ קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב

ה מקומית בהתקנEMOBILEYמערכת בטיחות 
✔ מערכת בטיחות בקרת סטייה מנתיב

✔ מערכת לזיהוי הולכי רגל

✔ התרעת התנגשות ברכב דו-גלגלי

✔ זיהוי תמרורי תנועה

✔ מערכת לניטור מרחק מלפנים

חלק מיישומי מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב זה אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מתחייבים לכך. בנוסף, המערכת כוללת    *
תשתית גישה אינטרנטית למערכת ניווט. יתכן ויישומי מערכת הניווט לא יהיו פעילים עקב עדכוני גרסה של ספק מערכת הניווט.

לתשומת לבך, יתכן והתקן ה- Bluetooth האינטגרלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל עם מכשיר הטלפון שברשותך.  **

מפרט אבזור



K23 כסף מטאלי

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

G41 שחור מטאלי

QAB לבן פנינה מטאלי

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופיים 
נתונים  הנם  במפרט  מהנתונים  חלק  והמנוע.  הרכב  של  מלאה  תקינות  על  היתר,  בין  מבוססים,  אלה  נתונים  המחייבים. 
יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את 
הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. ט.ל.ח

www.nissan.co.il

ום ת זיהדרג
**אויר  תלבשומ  ק״מ(*010-ם ל  )בליטריכת דלקוני צריתנ

15 12.2 370Z Coupe Nismo MT

וראבזת הרמ
תיהבטיחו גםתיאור ד גםקוד ד

0 370Z Coupe Nismo MT 1203 4 5 80 2 6 71

זיהום מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מירבי

.WLTP # נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן * 
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(,  * *

התשס"ט 2009

מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב  
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום  

בקרת שיוט אדפטיבית  
מערכת זיהוי הולכי רגל  

מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים  
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  

מצלמות רוורס  
חיישני חגירת חגורות  

שליטה אוטומטית באורות גבוהים  
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות  

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור  
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז  

מערכת למניעת שכחת ילד ברכב  

 מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב 0 מערכת אופציונאלית להתקנה  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב


