MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN ALL4.

Thông số kỹ thuật

Trang bị tiêu chuẩn

Dài / Rộng / Cao: 4299 / 1822 / 1557 mm
Chiều dài cơ sở: 2670 mm
Chiều rộng cơ sở trước / sau: 1565 / 1567 mm
Trọng lượng không tải: 1630 kg
Thể tích khoang hành lý: 450 l
Thể tích bình xăng: 51 l

Động cơ: Xăng; I4; TwinPower Turbo; 1998 cc
Công suất cực đại: 231 hp @ 5000 - 6000 vòng/phút
Mô men xoắn cực đại: 350 Nm @ 1450 - 4500 vòng/phút
Dẫn động: Hai cầu ALL4
Hộp số: Tự động 8 cấp Steptronic
0 - 100 km/h : 6,5 giây
Tốc độ tối đa : 234 km/h
Tiêu thụ nhiên liệu trung bình: 7,4 l/100 km
Khí xả CO2 trung bình: 168 g/km

Ngoại thất

Đèn trang trí nội thất có thể thay đổi 12 màu sắc
Cửa sổ trời Panorama
Ghế dã ngoại Picnic Bench
Hệ thống Radio MINI với màn hình cảm ứng trung tâm
6,5 inch & núm xoay điều khiển
Hàng ghế thứ 2 có thể trượt & điểu chỉnh độ ngả; lưng ghế
gập 40:20:40

Mâm xe thể thao John Cooper Works, 19 inch 5 chấu kép
(kiểu Corse)
Nắp khoang hành lý đóng/mở điện
Đèn chào mừng với logo MINI
Cánh hướng gió phía sau
Nóc xe và ốp gương chiếu hậu màu đỏ
Giá nóc
Tem trang trí trên nắp ca-pô màu đen hoặc đỏ
Đèn báo rẽ màu trắng

Nội thất
Điều hòa tự động 2 vùng
Tựa tay trung tâm cho hàng ghế sau
Ghế bọc da pha Dinamica màu đen Carbon
Thảm sàn
Tựa tay trung tâm phía trước
Trần xe màu đen Anthracite
Ghế hành khách phía trước có thể điều chỉnh độ cao
Hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa, công suất
360 watt, âm-li 8 kênh
Ốp trang trí nội thất màu đen bóng
Tay lái thể thao John Cooper Works bọc da, tích hợp
các nút bấm đa chức năng
Ghế trước kiểu thể thao John Cooper Works

* Thông số kỹ thuật và trang bị có thể thay đổi mà không báo trước.

An toàn & An ninh
Túi khí phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí cửa sổ
Chìa khóa thông minh Comfort access
Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise control
Đèn LED chiếu sáng ban ngày
Gương chiếu hậu chỉnh và gập điện
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động
Cụm đèn trước LED tích hợp đèn chiếu góc
Hệ thống cảm biến kiểm soát cự ly đỗ xe phía sau
Gạt mưa tự động
Đèn sương mù phía sau
Camera lùi

Vận hành
Chức năng chuyển đổi chế độ vận hành
Hệ thống hỗ trợ vào cua linh hoạt Performance Control
Lốp an toàn run-flat
Lẫy chuyển số phía sau tay lái

