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HIBRIDAS

Naujasis Camry Hybrid sujungia rafinuotą
aukštos kokybės sedano eleganciją ir
neprilygstamas naujos kartos hibrido
važiavimo charakteristikas. Jis
išsiskiria stilingu dizainu, pažangiomis
technologijomis ir nepriekaištingu
komfortu, dovanodamas naujų jaudinančių
vairavimo potyrių.
Jūs patirsite tikrą malonumą vairuodami
šį hibridą. Dėl komplektuojamo naujo
2,5 l variklio, pasižyminčio įspūdingais galios
ir sukimo momento rodikliais, šis hibridas
itin sklandžiai važiuoja ir leidžia mėgautis
palaiminga ramybe. Jam būdinga ne tik
didesnė galia, bet ir didesnis efektyvumas.

VA Ž I A V I M A S

Naujasis Camry Hybrid sukonstruotas ant
TNGA (Toyota New Global Architecture)
platformos, kuri pagerina važiavimo
charakteristikas.
Ši platforma leidžia pažeminti automobilio
svorio centrą ir sutvirtinti kėbulo
konstrukciją, užtikrinant sklandų važiavimą,
tikslų valdymą, išskirtinę kontrolę ir
įkvepiančią dinamiką.

2,5 l hibridinis
benzininis variklis
E-CVT
VARIKLIS
Bendra hibridinės sistemos galia (DIN AG/kW) – 218/160
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) –
221/3600–5200
Degalų sąnaudos (l/100 km) – 4,2*/4,3 §
Vidutinis išskiriamo anglies dioksido (CO2 ) kiekis (g/km) –
98*/101 §

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) – 8,3
Maksimalus greitis (km/h) – 180

IŠORĖS MATMENYS
Bendras ilgis (mm) – 4885
Bendras plotis (mm) – 1840
Bendras aukštis (mm) – 1445
Važiuoklės bazė (mm) – 2825
Duomenys preliminarūs, dar galutinai nepatvirtinti.
* Su 17 colių lengvojo lydinio ratlankiais
§
Su 18 colių lengvojo lydinio ratlankiais

TIKRAS
VA I R AV I M O D Ž I A U G S M A s

STILINGOS
IR K O M F O R T I Š K O S
KELIONĖS

KO M FO RTA S

Ištobulintas naujojo Camry Hybrid salonas akį
traukia elegantišku dizainu ir aukščiausios kokybės
medžiagomis. Salono priekyje besidriekiančios
sklandžios nenutrūkstamos linijos suformuoja stilingą
vairuotojo kabiną ir erdvią bei komfortišką keleivio
zoną. Gale sėdintiems keleiviams taip pat palikta daug
vietos. Jų patogumui įrengta centrinė konsolė su oro
kondicionieriaus, garso sistemos ir sėdynių atlošų
reguliavimo valdikliais. Į 524 litrų talpos bagažinę*
sutalpinsite viską, ko tik geidžia širdis.
Visa svarbi važiavimo informacija pateikiama tarp
matuoklių skalių prietaisų skydelyje priešais vairuotoją
įrengtame 7 colių TFT ekrane ir 10 colių projekciniame
ekrane ant priekinio stiklo. 8 colių jutikliniame
ekrane galima lengvai valdyti JBL garso sistemą su 9
garsiakalbiais.
* Be galinių elektra valdomų atlošiamų sėdynių

SAUGUMAS

Automatinė
tolimųjų šviesų
sistema

Pagalbinė kelio ženklų
atpažinimo sistema

Pre-Collision
sistema su pėsčiųjų
fiksavimo funkcija

Visame greičio diapazone
veikianti adaptyvioji
pastovaus greičio
palaikymo sistema

Nukrypimo iš
važiuojamosios juostos
įspėjimo sistema su
vairo valdymo funkcija

IŠMANESNIS
IR SAUGESNIS

Į kiekvieno Camry Hybrid modelio
komplektaciją įtrauktas visas pažangių saugos
sistemų paketas Toyota Safety Sense. Šios
technologijos dar aukščiau kilsteli pagalbinės
vairuotojo įrangos kokybės kartelę.
Paketą sudaro Pre-Collision sistema su pėsčiųjų
fiksavimo funkcija, visame greičio diapazone
veikianti adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo
sistema ir nukrypimo iš važiuojamosios juostos
įspėjimo sistema su vairo valdymo funkcija.

218 Attitude Black*

040 Pure White

8W7 Dark Blue*

4X1 Steel Blonde*

3U5 Emotional Red §

1F7 Ultra Silver*

4X7 Graphite Brown*
* Metalo blizgesio dažai.

089 Platinum Pearl White §

§

Perlamutriniai dažai.

N E P R I LYG S TA M A S
C A M RY
H YBRID
KO M FO RTA S

Luxury
– 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
– Priekiniai LED žibintai su dienos šviesomis
– Galiniai LED kombinuotieji žibintai
– Toyota Safety Sense
– Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
– Galinio vaizdo kamera
– Smart Entry
– Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
– Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 7 colių ekranu
– 6 garsiakalbiai
– Spalvotas 7 colių daugiafunkcis ekranas
– Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
					
31 200 €
Luxury Plus
(Luxury komplektaciją papildanti įranga)
– 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai
– Priekiniai LED rūko žibintai
– Toyota Touch® 2 multimedijos sistema
su 8 colių ekranu
– Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
					
32 700 €

ĮRANGA

Luxury Business
(Luxury komplektaciją papildanti įranga)
– Odinės sėdynės
– Šildomos sėdynės
– Elektra reguliuojama keleivio sėdynė
					
33 200 €

Executive
Premium
(Luxury Plus komplektaciją papildanti įranga)
(Executive komplektaciją papildanti įranga)
– Odinės sėdynės
– 10,6 colio projekcinis ekranas
– Šildomos sėdynės
– Trijų zonų automatinis oro kondicionierius
– Elektra reguliuojama keleivio sėdynė
– JBL Premium garso sistema
– Priekiniai LED žibintai
– 9 garsiakalbiai
ir galiniai kombinuotieji žibintai
– Galinės elektra valdomos atlošiamos sėdynės
– Nematomų zonų monitorius
– Galinio lango užuolaidos
– Perspėjimo apie iš galo artėjančias
– Centrinė konsolė su valdikliais gale
transporto priemones sistema
					
38 600 €
– Belaidis kroviklis
– Elektra reguliuojamas vairas
– Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
					
35 300 €

NAUJASIS Camry hybrid.
toyota.lt

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija rengimo spaudai metu buvo teisinga. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso
nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines
charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Toyota
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