Thân xe nhẹ & cứng chắc
Khung xe cong mềm mại được cấu tạo
bằng thép cường độ cực cao. Điều này
giúp XL7 có thân xe cứng chắc mà
nhẹ dù kích thước xe lớn.

Các biện pháp toàn diện giữ NVH (tiếng ồn, độ rung và độ xóc) ở mức thấp để lái
xe thoải mái. Những biện pháp này bao gồm tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu cách
nhiệt trong xe để mang lại một chuyến đi yên tĩnh. Thân xe có độ cứng cao cũng
làm giảm độ rung, ồn.

Thép cường độ
cao 789MPa

Điều hòa tự động phía trước có thể duy trì
nhiệt độ cố định bên trong khoang nội thất.

Thép cường độ
cực cao 980MPa

Ghế da cao cấp (Tùy chọn)

Hỗ trợ lực phanh

BA
Khoảng sáng gầm xe cao
XL7 được trang bị đầy đủ để làm hài lòng bạn. Các trang bị tiện nghi giúp mọi hành khách thoải mái, dễ chịu ngay cả trong những chuyến hành trình dài

Sắp xếp hàng ghế linh hoạt

Tăng cường lực phanh tối đa trên hệ thống
phanh nhằm đảm bảo rằng chiếc xe sẽ dừng
lại một cách sớm nhất có thể trong tình
trạng phanh đột ngột.

Hệ thống treo trước
Thanh treo trước dày
được sử dụng để triệt
tiêu sự lắc lư của xe
do chiều cao thân xe
lớn hơn.

Dây đai an toàn
3 điểm với chức
năng căng đai và
hạn chế lực căng.

200m

2.820mm
Các hàng ghế có thể được sắp xếp một cách linh hoạt để phù hợp trong nhiều tình huống với số lượng hành lý và số lượng hành khách khác nhau. Các
tấm thép ở phía sau hàng ghế thứ hai và thứ ba giúp giữ hành lý bên trên khi gập lại. Hàng ghế thứ ba có thể gập gần như phẳng. Bên trong xe có thể
chở được vật thể dài hơn 2,8m.
Nếu người dùng đang mang chìa
khóa điều khiển từ xa, họ có thể
khóa hoặc mở khóa cửa bằng
cách nhấn nút và có thể khởi
động, động cơ bằng cách nhấn
nút khởi động động cơ.

Cụm đồng hồ tốc độ
Động cơ xăng 1,5L VVT - Công nghệ van biến thiên
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Truyền động trực tiếp
Hệ thống điều chỉnh trục cam VVT

DUNG TÍCH ĐỘNG CƠ

-

10,5

CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI

Hp/rpm

103/6.000

N•m/rpm

138/4.400

MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI

BỘ TRUYỀN ĐỘNG VAN

Bằng việc thay đổi thời điểm phối khí phù hợp với tải và tốc độ, hệ thống VVT giúp tăng công suất, cải thiện tính kinh tế nhiên liệu và
giảm khí xả ô nhiễm. Dù tốc độ cao hay thấp, bạn luôn cảm nhận được sự ổn định. Động cơ xăng nhỏ gọn nhưng sản sinh ra mô
men xoắn ấn tượng, cùng với công suất mạnh mẽ và hiệu suất nhiên liệu cao.

Các khe thông gió trong hộc
đựng bên dưới bảng điều khiển
trung tâm giúp giữ mát cho đồ
uống lạnh. Các khe thông gió làm
chậm quá trình nóng lên của đồ
uống lạnh khoảng 10 phút.

Hệ thống âm thanh được trang bị màn hình cảm ứng 10” hoạt động tương thích với
Apple Carplay & Android Auto. Kết nối USB, AUX, hoặc Bluetooth. Tích hợp camera lùi
được đặt ở vị trí cao giúp mở rộng tầm quan sát. Các phím chức năng tích hợp trên vô
lăng như thoại rảnh tay, kết nối Bluetooth, tăng giảm âm lượng... tiện ích cho người lái.

Tay lái hình chữ D tăng chỗ để chân và giúp
việc ra vào ghế lái dễ dàng hơn. Tay lái dày
hơn một chút để cầm và lái dễ hơn. Tay lái có
thể điều chỉnh gật gù trong phạm vi 40mm để
phù hợp với thể hình của người lái.

Điểm nhấn màu đỏ trên đồng hồ
tốc độ, đồng hồ đo tốc độ vòng
quay và mặt số phụ bên trong
tăng thêm tính thể thao cho
khoang nội thất.

Nếu phát hiện thấy hiện tượng trượt bánh, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh
mô-men xoắn động cơ và phanh để giảm tốc độ trượt của bánh xe, giúp người
lái kiểm soát hướng.
Chức năng khởi hành ngang dốc giúp
việc khởi hành ngang dốc dễ dàng hơn
nhờ ngăn xe trôi về phía sau trong 2
giây khi người lái chuyển từ chân phanh
sang chân ga. Chức năng này ngăn việc
xe bị tụt dốc ngay cả trên những con
dốc gập ghềnh, nhờ đó người lái có thể
tập trung vào việc điều khiển ga và kiểm
soát mô-men xoắn tối ưu xuống mặt
đường và leo dốc hiệu quả.
Cảm biến siêu âm ở cản sau phát hiện chướng ngại vật trong khi người lái đang lùi
xe. Âm thanh cảnh báo giúp người lái biết được khoảng cách đến chướng ngại vật.

Nhắc cài dây an toàn ghế lái / phụ

Phiên bản thường
Ghế da

589.900.000
599.900.000
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