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Uus Camry Hybrid ühendab endas
kvaliteetse sedaani peene elegantsi ja
uue põlvkonna hübriidi suurepärased
sõiduomadused. Tänu stiilsele
kujundusele, täiustatud tehnoloogiale
ja erakordsele mugavusele pakub see
sõiduelamust, mis on ühtviisi põnev ja
uudne.
Sõit selle hübriidiga on puhas rõõm. Uhiuus
2,5-liitrine mootor pakub laitmatute
sõiduomaduste tagamiseks muljetavaldavat
võimsust ja pöördemomenti – olles ikkagi
meeldivalt vaikne. Lisavõimsuse kõrval saad
nautida ka suuremat ökonoomsust.

SÕITMINE

Uus Camry Hybrid on ehitatud Toyota uue
veermikuarhitektuuri (TNGA) platvormile,
et pakkuda veelgi paremat sõiduelamust.
See tagab autole madala raskuskeskme
ja suure kerejäikuse, pakkudes tõeliselt
dünaamiliseks sõiduelamuseks sujuvat
sõitu koos erksa juhitavuse ja suurepärase
kontrolliga.

2,5-liitrise
bensiinimootoriga
hübriid E-CVT
MOOTOR
Hübriidsüsteemi koguvõimsus (DIN hj/kW) 218/160
Suurim pöördemoment (Nm / p/min) 221/3600–5200
Kütusekulu (l / 100 km) 4,2*/4,3 §
Süsinikdioksiid, kombineeritud CO2 (g/km) 98*/101 §

SÕIDUOMADUSED
0–100 km/h (s) 8,3
Tippkiirus (km/h) 180

VÄLISMÕÕTMED
Kogupikkus (mm) 4885
Kogulaius (mm) 1840
Kogukõrgus (mm) 1445
Teljevahe (mm) 2825
Esialgsed väärtused – ootavad lõplikku tüübikinnitust.
* 17-tolliste valuvelgedega
§
18-tolliste valuvelgedega
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MUGAVUS

Uue Camry Hybridi rafineeritud salongis on
omavahel ühendatud elegantne kujundus ja
parimad materjalid. Esiosas moodustavad sujuvad
katkematud jooned stiilse juhikoha ning tagavad
kõrvalistujale ruumika ja mugava istekoha. Ka
tagaistujatel on palju ruumi ning nende käsutuses
on kliimaseadme, helisüsteemi ja seljatugede
kallutamise juhtnuppudega keskkonsool. Tänu
524-liitrisele pakiruumi mahutavusele* saab kõik
vajaliku kaasa võtta.
Nii juhi näidikute vahel paikneval 7-tollisel
TFT-ekraanil kui ka 10-tollisel esiklaasinäidikul
kuvatakse olulist sõiduteavet. 8-tollise
puuteekraani kaudu, mida toetab 9 kõlariga JBLi
helisüsteem, pääseb hõlpsalt ligi muusikale,
navigatsioonisüsteemile ja muule.
* Ilma elektriliselt kallutatavate tagaistmeteta

OHUTUS

Automaatsed
kaugtuled

nut i kam
j a o hutum
Liiklusmärkide
jälgimise
süsteem

Kokkupõrke
ennetussüsteem
koos jalakäijate
tuvastamise
funktsiooniga

Kogu
kiirusvahemikus
kohanduv
kiirushoidik

Sõidurajalt
lahkumise
hoiatussüsteem
koos rooli
korrigeerimisega

Iga Camry Hybridi varustusse kuulub
arvukate tipptehnoloogiliste lahendustega
Toyota Safety Sense, mis viib juhi
abisüsteemid uuele tasemele.
Selle hulka kuuluvad kokkupõrke
ennetussüsteem koos jalakäijate
tuvastamise funktsiooniga, kogu
kiirusvahemikus kohanduv kiirushoidik ja
sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem koos
rooli korrigeerimisega.

218 Attitude Black*

040 Pure White

8W7 Dark Blue*

4X1 Steel Blonde*

3U5 Emotional Red §

4X7 Graphite Brown*
* Metallikvärv

§

089 Platinum Pearl White §

1F7 Ultra Silver*

Pärlmuttervärv
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Luxury
– 17-tollised valuveljed
– LED-esituled koos päevatuledega
– Tagumised LED-liittuled
– Ohutuspakett Toyota Safety Sense
– Parkimisandurid ees ja taga
– Tahavaatekaamera
– Võtmeta sisenemissüsteem
– Kahetsooniline automaatne kliimaseade
– Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2 (koos 7-tollise ekraaniga)
– 6 kõlarit
– Värviline 7-tolline universaalnäidik
– Elektriliselt reguleeritav juhiiste
					30 900 €
Luxury Plus
(lisaks varustustasemele Luxury)
– 18-tollised valuveljed
– Eesmised LED-udutuled
– Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2
(koos 8-tollise ekraaniga)
– Toyota Touch® 2 & Go navigatsioonisüsteem
					32 400 €

Executive
(lisaks varustustasemele Luxury Plus)
– Nahkistmed
– Istmesoojendus
– Elektriliselt reguleeritav kõrvaliste
– Täis-LED-esituled ja tagumised liittuled
– Pimeala monitor
– Tagant ristsuunas läheneva sõiduki
hoiatussüsteem
– Juhtmeta telefonilaadija
– Elektriliselt reguleeritav rool
– Isetumenev tahavaatepeegel
					35 000 €

VA RU S T U S TA S E M E D

Luxury Business
(lisaks varustustasemele Luxury)
– Nahkistmed
– Istmesoojendus
– Elektriliselt reguleeritav kõrvaliste
					32 800 €

Premium
(lisaks varustustasemele Executive)
– 10,6-tolline esiklaasinäidik
– Kolmetsooniline automaatne kliimaseade
– JBLi esmaklassiline helisüsteem
– 9 kõlarit
– Elektriliselt kallutatavad tagaistmed
– Päikesesirmid tagaaknal
– Tagumine juhtnuppudega keskkonsool
					38 300 €

uus Camry hybrid.
toyota.ee
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