


 העיר שייכת
לצעירים

וסקרן  חיוני  צעיר,  להרגיש  לך  גורמת  העיר  אם 
לגילויים חדשים – קיה פיקנטו החדשה היא הפרטנרית 
המושלמת: קטנה אך מרווחת ומלאה ברעיונות גדולים. 

אנרגיית נעורים מתפרצת
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במרכז העניינים
כשהיא נוסעת ברחובות האורבניים, קיה פיקנטו הופכת 
קימורים  עם  להיות חלק מהסצנה התוססת.  מיד 
וצבעוניות מרשימים, היא שובה את העין וכובשת את 

הלב.
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 אובססיבית
לשקט נפשי

לטכנולוגיות המתקדמות  ועד  מהמסגרת המוצקה 
ביותר – קיה פיקנטו מוקדשת לבטיחות, לצפיית מצבים 

מסוכנים מראש ולסיוע במניעתם.

פלדה מתקדמת בעלת חוזק גבוה (AHSS) ופלדה 
בכבישה חמה

מיושמת  רכיבים  כבישה חמה של  רגילה.  בלתי  קשיחות 
באזורי עומס מרכזיים. אמצעים אלה משפרים משמעותית 
את קשיחות הפיתול של המרכב, מגבירים את ההגנה על תא 

הנוסעים ומשפרים את הביצועים הדינמיים. 

44 מ׳44%
פלדה מתקדמת בעלת 

חוזק גבוה
דבקים מתקדמים

כריות אוויר קדמיות / צדיות / וילון / ברכיים
כדי לסייע בהגנה על יושבי המכונית ובהפחתת הפציעות במקרה 
של התנגשות, קיה פיקנטו מציעה כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 
הקדמי, שתי כריות אוויר צדיות מלפנים, שתי כריות וילון וכרית 

אוויר לברכי הנהג.

מערכת סיוע לזינוק בעליה (HAC) בעמידה במדרון, מערכת HAC מונעת ממך להתגלגל 
לאחור באמצעות הפעלה עדינה של הבלמים למשך עד שתי שניות מהרגע שאתה 
מרים את רגלך מדוושת הבלמים, כדי להעניק לך זמן להעביר את רגלך לדוושת 

ההאצה.

בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) מערכת ESC מבטיחה ביצועי בלימה ושליטה כיוונית 
אופטימאליים על-ידי הפעלה אוטומטית של כוח הבלימה המתאים על כל גלגל 

בהתאם למומנט המנוע ולתנאי הנהיגה.

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) כשהיא מזהה שינויים ברעידות ובקוטר הצמיג, 
המציינים שלחץ האוויר נמצא מתחת לרמה המומלצת, מערכת TPMS מזהירה את הנהג.

מערכת בלימה הבלמים מכוונים לפעול יחד עם מערכת ה-ABS והצמיגים, כדי להקטין 
את מרחקי העצירה תוך שמירה על כוח עצירה מרבי ובקרה כיוונית במהלך הבלימה.
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