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 HYBRID XLE חוץ

PREMIUM 

HYBRID XLE 

TOURING 

 S S (DRL)רביעיית פנסי הלוגן ראשיים עם מאפיין הפעלה/כיבוי אוטומטי ותאורת יום 

 S – פנסי ערפל עם זווית רחבה

 LED S Sפנס אחורי מסוג 

 S S ן קיפול ידנימראות צד חיצוניות חשמליות מחוממות בצבע המרכב עם פנסי איתות פנייה ומאפיי

 S S חלון גג חשמלי עם אפשרות הטייה/מחליק, עם סוכך שמש מחליק

 P215/55R17 S Sאינץ' בצבע כסף עם צמיגים במידה   71גלגלי סגסוגת בקוטר  

 S S מגבי שמשה קדמית עם פעולה לסירוגין המקושרים למתזים

 S S שמשה קדמית וחלונות צד לנהג ולנוסע המפחיתים רעש 

 S S לוחית שחיקה משרף בספי הדלת

 HYBRID XLE פנים

PREMIUM 

HYBRID XLE 

TOURING 

 S S בקרת אקלים דו אזורית אוטומטית עם מסנן אוויר ופתחי אוורור למושבים האחוריים

 S S בקרות מגע חכמות לשליטה על בקרת האקלים ומערכת השמע

, שמונה רמקולים, שקע עזר לרדיו, MP3/WMAונגן תקליטורים עם אפשרות השמעת  AM/FMלט אינץ', מק 1.7כוללת צג מגע בגודל  -תצוגת שמע 

, מידע רכב עם הגדרות מותאמות אישית, אפשרות לדיבורית טלפון, גישה לספר טלפון והזרמת מוסיקה iPod®4 -עם חיבור ובקרה ל USB3שקע 

 Bluetooth®5באמצעות טכנולוגיה אלחוטית 

 

 

S 

 

 

– 

, MP3/WMAעם נגן תקליטורים עם אפשרות השמעת  AM/FMאינץ', מקלט  1.7כולל צג מגע בגודל  - Entune®1 -ו 1צוגת שמע עם ניווטמערכת לת

, שקע עזר לשמע, iTunes®0עם תוויות  SiriusXM Radio8 ,HD Radio™1 -יום ללא תשלום ל 09תשעה רמקולים כולל מגבר, חבילת התנסות של 

, מידע רכב עם הגדרות מותאמות אישית, אפשרות לדיבורית לטלפון, גישה לספר טלפונים, זיהוי קול iPod®4 -ובקרה ל עם התחברות USB3שקע 

 Bluetooth®5והזרמת מוסיקה באמצעות טכנולוגיה אלחוטית  79מתקדם

 

 

- 

 

 

S 

; מידע בזמן אמת כולל תעבורה, מזג ®Pandora -ו ®Bing™ ,iHeartRadio ,MovieTicket.com ,OpenTableהכוללת  -Entune®1ערכת יישומים 

 .toyota.com/entuneלפרטים, עיין באתר  הינה ללא הרשמה. ®Entuneהגישה לשירותי  אוויר, מחירי דלק, ספורט ומניות.

 

- 

 

S 

 S S 77אחורית המצלמ

 S S בקרת שיוט



 – Bluetooth®5 Sובקרות דיבורית טלפון  גלגל הגה מצופה עור, ניתן להטייה/טלסקופי עם בקרות שמע, צג מידע מרכזי

 S – ובקרות פקודות קוליות Bluetooth®5גלגל הגה מצופה עור איכותי, ניתן להטייה/טלסקופי עם בקרות שמע, צג מידע מרכזי ובקרות דיבורית טלפון 

עם כוונונים בהתאמה אישית,  TFTלק; צג מידע מרכזי מכשור אופטיטרון עם מד מהירות, מד הספק מערכת היברידית, טמפרטורת נוזל קירור, מחווני ד

 1, ניווטמד מרחק מצטבר, מד מרחק יומי, מד סיבובים, תצרוכת דלק נוכחית/ממוצעת, טווח הנסיעה עם הדלק שנותר במיכל, מהירות, מחוון הילוך משולב

 וח אנרגיה והודעות התראהוספורט, משג ECO, חיווי תצורת EV73עם הכוונה פנייה לאחר פנייה )מוגבל בלבד(, 

 

 

S 

 

 

S 

מלי מושבים קדמיים מחוממים עם גימור עור במספר שכבות; מושב נהג הניתן לכוונון חשמלי בשמונה כיוונים עם תמיכת גב תחתון חשמלית; מושב חש

 לנוסע הקדמי הניתן לכוונון בארבעה כיוונים

 

S 

 

S 

 S – מערכות זיכרון למושב הנהג ולמראות הצד

 S S אחורי עם מחזיקי ספלים במשענת היד המרכזית ומעבר לתא המטען מושב

 S S פנים בגימור עץ עם ידיות דלתות בציפוי כרום מעושן

 S S בדלתות הקדמיות ובתא המטען עם לחצן התנעה והדלקה מרחוק של תאורת הכניסה 74מערכת מפתח חכם

 S S שילוב הילוכים בעל מנגנון מניעת השבתהנעילת דלתות חשמלית עם התקן נעילה אוטומטי המקושר ל

 S S חלונות חשמליים עם פתיחה/סגירה בלחיצה אחת, מנגנון מניעת היתפסות בכל המצבים והמשך הפעלה לאחר סגירת מתג ההתנעה

 S S מסיר אדים עם מנגנון תזמון בשמשה האחורית

 S S מראה פנימית מתכהה מעצמה עם מצפן, תאורות מפה 

 S S קונסולה מרכזית מכוסה עם מכסה מחליק ומשענת יד, תא אחסון ושני מחזיקי ספל

 S S תא כפפות מואר

  USB3, שקע עזר לשמע ושקע 12Vעם ניהול חיווט ואחסון פנימי מואר, שני שקעי עזר  ™eBinמחזיק התקן אלקטרוני מחליק 

S 

 

S 

 S S ואחד בתא האחסון של הקונסולה המרכזית( ™eBin -)שנים בתוך ה 12Vשלושה שקעי אביזרים 

 

 

 

 

 

 אופציות וחבילות

  



ונגן תקליטורים עם אפשרות השמעת  AM/FMאינץ', מקלט  1.7כולל צג מגע בגודל  - Entune®1 -וחיבלת יישומי 6תצוגת מערכת שמי עם ניווט

MP3/WMA יום ללא תשלום ל 09, תשעה רמקולים כולל מגבר, חבילת התנסות של- SiriusXM Radio8 ,HD Radio™1  עם תוויותiTunes®0 שקע ,

, מידע רכב עם הגדרות מותאמות אישית, אפשרות לדיבורית לטלפון, גישה לספר טלפונים, iPod®4 -עם התחברות ובקרה ל USB3עזר לשמע, שקע 

 Bluetooth®5והזרמת מוסיקה באמצעות טכנולוגיה אלחוטית  79זיהוי קול מתקדם

 

 

- 

 

 

S 

   

 HYBRID XLE בטיחות ונוחות

PREMIUM 

HYBRID XLE 

TOURING 

כולל מערכת כרית אוויר מתקדמת לנהג ולנוסע הקדמי, כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע הקדמי מותקנות במושבים, כריות אוויר  - 33עשר כריות אוויר

 י הנהג והנוסע הקדמי, כריות אוויר צדיות מותקנות במושבים האחוריים וכריות וילון צדיות מלפנים ומאחור.לברכ

 

S 

 

S 

 34 S S(WIL)מושבי נהג ונוסע קדמי להפחתת פציעות "צליפת שוט" 

בחגורות  (ALR/ELR)לה ננעל בחירום/אוטומטי בצד הנהג ומנגנון גלי (ELR)חגורות בטיחות תלת נקודתיות בכל המושבים; מנגנון גלילה ננעל בחירום 

 הבטיחות של כל הנוסעים

 

S 

 

S 

LATCH וריים)נקודות עיגון ורצועות תחתונות לילדים( כולל נקודות עיגון תחתונות במושבים האחוריים הצדיים ונקודות עיגון לרצועות בכל המושבים האח S S 

 S S נועלי בטיחות ילדים בדלתות האחוריות

 S S הגה קורס סופג אנרגיהמוט 

 S S אזורי קריסה סופגי אנרגיה מלפנים ומאחור וקורות הגנה מפני פגיעות צד בדלתות

 S S קורות דלת למניעת פגיעות צד

 35 S S(TPMS)מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים 

 S S ניתוק מצבר המתח הגבוה חיישני התנגשות:

 S S יבוי אוטומטייםעם תפקוד הדלקה וכ (DRL)תאורת יום 

 S S 31מערכת מניעת גניבה עם משבת מנוע

 



 

 HYBRID XLE מכני  
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 Standard Standard קוואט( 740כ"ס ) 399 הספק נטו של המערכת ההיברידית:

   מנוע היברידי

 EV73כפול;  VVT-iשסתומים עם  71צילינדרים, גל זיזים כפול בראש,  4ליטר,  3.5

 )חיסכון( וספורט ECOתצורות 

 

 סטנדרטי

 

 סטנדרטי

   מערכת הצתה

 סטנדרטי סטנדרטי (TDI)אלקטרונית, עם הצתה ישירה טויוטה 

   פליטה נקובה

 לא זמין לא זמין (ULEV)רכב עם פליטת מזהמים אולטרה נמוכה 

 סטנדרטי סטנדרטי 28 (SULEV)רכב עם פליטה נמוכה ביותר 

   חשמלימנוע 

 סטנדרטי סטנדרטי מנוע סינכרוני לזרם חילופין בעל מגנט קבוע סוג מנוע:

 סטנדרטי סטנדרטי וולט מקס' 159 מתח :

   מצבר הנעה

 סטנדרטי סטנדרטי (Ni-MH)מטל הידריד -אטום, ניקל סוג מצבר:

 סטנדרטי סטנדרטי וולט מקס' 344.8 מתח :



 

 תיבת הילוכים  

 

HYBRID XLE 
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 סטנדרטי סטנדרטי (ECVT)תיבת הילוכים מפוקחת אלקטרונית משתנה ברציפות 

   מערכת הנעה

 סטנדרטי סטנדרטי (FWD)הנעה קדמית 

   מבנה המרכב

 סטנדרטי סטנדרטי מסגרות למניעת רעידות מלפנים ומאחור-מרכב אחוד עם תת

   מתלה

 פרסון עם קפיצים לולייניים מוסטים ומוט מייצב-סון עם קפיצים לולייניים מוסטים ומוט מייצב; מתלה אחורי נפרד עם חיבור כפול מסוג מקפר-מתלה קדמי מסוג סמוכת מק

 היגוי

 סטנדרטי סטנדרטי ; גלגל שיניים ופס שיניים מתוגבר(EPS)הגה כוח חשמלי 

 (מטרקוטר סיבוב בין מדרכות )

 בלמים

73.4 73.4 

ומערכת בטיחות  (ECB)עם מגבר בלם הידראולי, מערכת בקרת בלימה אלקטרונית ס"מ  31,04 '; בלמי דיסקה אחוריים מלאים בקוטר ס"מ 30,50למי דיסקה קדמיים בקוטר ב -מתוגברים 

Star Safety System™ 

 (ס"מידות חיצוניות )

 741.95 146.05 גובה כולל

 783.38 783.38 רוחב כולל

 496.06 496.06 אורך כולל

 281.94 281.94 בסיס גלגלים

 159/158 159/158 רוחב סרן )קדמי/אחורי(



 

 HYBRID XLE 
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 (Cd)מקדם גרר 

 (ס"ממידות פנימיות )מלפנים/מאחור( )

0.28 0.28 

 05.5/01.31 05.5/01.31 מרווח ראש

 147.82/144.78 147.82/144.78 מרווח כתפיים

 749/738.18 749/738.18 תנייםמרווח מו

 791.03/00.51 791.03/00.51 מרווח רגליים

 5 5 מקומות ישיבה

   משקלות וקיבולות

 1630 1630 (ק"גמשקל ריק )

 2896.8 2896.8 (ליטריםנפח תא הנוסעים )

 396 396  (ליטריםנפח תא המטען )

 64 64 (ליטרמיכל דלק )

   

  

 סטנדרטי

 

 סטנדרטי

 מידה

P215/55R17 

 סטנדרטי סטנדטי

 


