2021 FORD EXPEDITION MAX 4X4 PLATINUM
3.5 EcoBoost V6 400LE A10 Antimatter Blue
Autó típusa:

Ford Expedition Platinum Max (Hosszított verzió)

Szállítható személyek:

8 fő

Szín:

Antimatter Blue/Medium Soft Ceramic (Világos bőr)

Méretek:

hosszúság: 5.63 méter; magasság: 1.94 méter; szélesség tükrökkel: 2.37
méter

Főbb jellemzők:
MOTOR: 3.5 Ecoboost 400LE/ 650 Nm (V6 dupla turbó benzinmotor)
Váltó: 10 Sebességes automata
Hajtás: Kapcsolható (2WD- 4WD)

Extra lista
Dual-Headrest Rear Seat Entertainment System: A rendelkezésre álló kettős fejtámlás hátsó ülések
szórakoztató rendszere új generációs videóélményt biztosít, amely lehetővé teszi az utasok számára,
hogy megtekintsék otthoni kábelprogramjaikat két videóképernyőn vagy kézi eszközökön. Játszhatnak
DVD-ket, csatlakoztathatnak játékrendszert, streamelhetnek mobileszközről, és egy Slingbox
segítségével akár élő tévéadást is nézhetnek.
Széria és alap felszereltségek
Külső jellemzők
•

Esőérzékelős első ablaktörlők

•

Hátsó ablak páramentesítő és mosó

•

Automatikus hátsó ajtó nyitás (láblendítéssel is)

•

Ködlámpák LED

•

Fényszóró LED

•

Hátsó lámpák LED

•

Középen magasra szerelt féklámpa (CHMSL)

•

Nappali menetlámpák (DRL)

•

Világos tetőcsomagtartó

•

Tetősín kereszttartók

•

Easy Fuel ® kupak nélküli üzemanyagbetöltő

•

Karosszériaszín alsó karosszéria-burkolat és kerék-ajakos díszlécek

•

Panorámás Vista Roof ®

•

Szatén alumínium rács élénk króm belső díszítéssel

•

Tükrök, oldalnézetből elektromosan becsukható automatikus hajtogatással, memória, fűtött üveg,
irányjelző lámpák, biztonsági megközelítési lámpák,

•

Alumínium visszapillantótükör boritás

•

Sötétítés a B oszloptól hátrafelé

•

Elektromos ablak, második sor Power-One-Touch fel/le funkció

•

Elektromos ablak első sor Power-Front egyérintéses fel/le funkció

Belső jellemzők
•

Első sorban perforált, bőrborítású, fűthető és szellőző ülések

•

Második sor 40/20/40 elosztású; hajtható, billenős és csúsztatható ülések

•

PowerFold ® és Power Recline 60/40 harmadik sor ülés

•

PowerFold ® és Power Recline 60/40 harmadik sor ülések elektromosan összecsukható
fejtámlákkal

•

Multicontour ülések Active Motion ® funkcióval

•

3. sor fejtámlák

•

Melegített ülések

•

Felső konzol napszemüveg tartóval és tükörrel

•

Középkonzol kartámasz és nagy tárolórekesz fedéllel

•

(15) Italtartók

•

Analóg fordulatszám- és fordulatszámmérők digitális kisebb műszerekkel és 8"-os központi
kijelzővel

•

Elektromos ajtózárak és hátsó ajtó gyerekbiztonsági zárak

•

Szőnyegpadló

•

Első és második sor szőnyegpadló

•

Rakománykezelő rendszer

•

Rakományvédő

•

Cargo Net

•

Első ajtó koptatólemezek - csiszolt alumínium betétek

•

Megvilágított beléptető rendszer belső lámpa késleltetéssel

•

Memória funkció a vezetőüléshez, az elektromosan állítható lábpedálokhoz és a külső tükrökhöz

•

Wifi csatlakozási pont

•

Motoros mozgatással fék- és gázpedálok

•

Automatikusan elsötétülő visszapillantó tükör

•

Powerpoint 12V (4)

•

110V/150W AC konnektor

•

Középkonzol – valódi fa díszítések

•

Bőrborítású motoros dönthető/teleszkópos kormánykerék audio kezelőszervekkel

•

Fűtött kormánykerék

•

Univerzális garázskapu nyitó

•

Elülső felső konzolra szerelt térképes lámpák

•

Hátsó raktérvilágítás

•

Második és harmadik sor tető lámpák

•

Csúszó napellenzők megvilágított sminktükörrel (vezető és utas)

•

Fogantyúk – elülső sor, második sor oszlop és tetőfedő felszerelve

•

Kabátakasztók (4) – Második sor (2), Harmadik sor (2)

•

Nyomógombos indítás (járműben)

•

Intelligens hozzáférés nyomógombos indítással

•

Távoli indítási rendszer (távvezérlővel)

•

Első tolató radar

•

Központi sebességmérő kettős, 4,2 hüvelykes kijelzővel mindkét oldalon

•

Környezeti világítás

•

BLIS ® keresztforgalmi figyelmeztetéssel

•

Továbbfejlesztett aktív parkolássegítő rendszer párhuzamos parkolással, parkolási
asszisztenssel és fordított merőleges parkolással

•

Adaptív sebességtartó automatika Stop-and-Go funkcióval

•

Automatikus távolsági fényszóró

•

Sávtartó rendszer

•

Ütközés előtti asszisztens automatikus vészfékezéssel (AEB)

•

Továbbfejlesztett aktív zajszabályozás

•

Pollenszűrő

•

Háromzónás elektronikus automatikus hőmérsékletszabályozás

•

Hátsó kiegészítő klímaszabályzók

•

SYNC ® 3 – Továbbfejlesztett hangfelismerő kommunikációs és szórakoztató rendszer

•

FordPass TM Connect 4G LTE Wi-Fi hotspottal

•

HD Radio ™

•

B&O hangrendszer a Bang & Olufsentől

•

Intelligens töltésű multimédiás USB-portok a Media Hub-Two-ban

•

Intelligens töltésű multimédiás USB-portok, második sor (2)

•

Intelligens töltő USB-portok, 3. sor, második (2)

•

Vezeték nélküli töltés a Media Hubban

Csomagok
•

Rakomány csomag

•

Fejlett biztonsági csomag

•

Ford Co-Pilot360 ™

•

Ford Co-Pilot360 ™ Assist

Teljesítmény és kezelés
•

3,5 literes EcoBoost ® motor

•

Auto Stop-Start technológia

•

Tízsebességes SelectShift

•

Energia takarékos

•

107 literes üzemanyagtartály

®

automata sebességváltó

•

ABS fékasszisztenssel és EBD-vel (elektronikus fékerőelosztás)

•

Felfüggesztés-Multilink független hátsó felfüggesztés

•

Elektronikus Power-Assist (EPAS) fogasléces kormánymű

•

Első és hátsó stabilizátorrudak

•

AdvanceTrac ® w/RSC ® (Roll Stability Control ™)

•

Elektronikus menetstabilizáló

•

ControlTrac eLSD (elektronikus korlátozott csúszású differenciálmű 3.73) hátsó tengellyel

•

Választható vezetési módok

•

Kipörgésgátló

•

Folyamatosan szabályozott csillapítású (CCD) felfüggesztés

•

Hill Start Assist (tartozék a 4x2-es és 4x4-es modellekhez) és Hill Descent Control ™ (csak a 4x4es modellekhez)

•

22 hüvelykes, 6 küllős, megmunkált felületű alumínium sötétre festett zsebekkel

•

Alvázra szerelt teljes méretű pótkerék

•

P285/45R22 négyévszakos gumik

Biztonság
•

Tolató radar

•

Tolatókamera Backup Assist rácsvonalakkal és alátéttel

•

első légzsákok utasoldal, vezető oldal

•

Hárompontos biztonsági övek minden üléshelyzetben

•

Safety Canopy ® rendszer (harmadik sorral együtt)

•

Oldallégzsákok

•

Gyermekbiztonsági zárak a hátsó ajtón

•

RETESZ (alsó horgonyok és rögzítő horgonyok gyermekek számára)

•

Négy kerék tárcsafékek blokkolásgátló fékrendszerrel

•

Egyedi gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)

•

SOS Post-Crash Alert System ™

•

360 fokos kamera osztott nézettel és elülső/hátsó alátéttel

•

SecuriLock ® passzív lopásgátló rendszer

•

Dőlés/behatolás érzékelők

•

Távoli kulcs nélküli beléptető rendszer

•

Kerületi riasztás

•

Személyes biztonsági rendszer ™

•

SecuriCode ™ kulcs nélküli billentyűzet

•

MyKey ®

