MIRAI

BEVEZETÉS

HIDROGÉN
– MÉG GYÖNYÖRŰBB
CSOMAGOLÁSBAN
ELŐREMUTATÓ MEGHAJTÁS
Karcsú, dinamikus sziluettjével az új Toyota Mirai kitűnik
a többi autó közül. Szemet gyönyörködtető megjelenése
érzékletesen tükrözi a karosszéria alatt rejtőző innovatív
technológiát. Fényűző utastere minőséget, kényelmet
és modernséget sugall. A Mirai tovább korszerűsített
hidrogén üzemanyagcellája egy új kor hírnöke; egy olyan
korszaké, ami a nulla károsanyag-kibocsátásról,
a hatékonyságról, az élvezetes teljesítményről és a jövőről
szól. Lépjen tovább az új Toyota Miraival!
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HAJTÁS

A HIDROGÉN
EREJE
CSAK VIZET BOCSÁT KI, SEMMI MÁST
A Toyota Mirai innovatív üzemanyagcellás hajtásában kölcsönhatásra
lép egymással a hidrogén és az oxigén, a lehető leghatékonyabban
hajtva meg az elektromotort. Az eredmény: a kipufogóból semmilyen
káros anyag nem távozik, miközben Ön több mint 650 kilométeren
át zavartalanul autózhat. Az új, hátsókerékhajtású Mirai különleges
és élvezetes vezetési élményt kínál – méghozzá páratlanul
csendesen és kivételes gyorsulással nulla emissziós autózás, olyan,
amilyet még eddig nem ismert.
TOYOTA MIRAI MŰSZAKI ADATOK
Hosszúság (mm)
Szélesség (mm)
Magasság (mm)
Tengelytávolság (mm)
Hajtás módja
Ülések száma
Hatótávolság
Gyorsulás (0-100 km/órára)
Teljesítmény
4

4,975
1,885
1,470
2,920
Hátsókerékhajtás
5
Több mint 650 km
9.2 mp
174 LE
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UTASTÉR KÉNYELEM

NULLA KIBOCSÁTÁS
MÉG SOSEM VOLT
ENNYIRE JÓ
LUXUS. ÚJRAGONDOLVA
A Mirai kizárja a városi forgalom zaját, és tágas, hívogató
utastérrel várja Önt, amelynek harmonikus kialakítása akár öt
ember számára is kellemes környezetet teremt. Ha beköszönt
az éjszaka, a belső hangulatfények minden fontos elemet
megvilágítanak a kabinban. Az extra méretű információs
kijelző mindenben segíti Önt az utazás során. Sőt még
a megérkezéskor is, hiszen a Miraiban jelenik meg Európában
először a Toyota Teammate fejlett parkolási rendszer.
Intelligens technológia, ami elvégzi Ön helyett a munka nehezét.
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TECHNOLÓGIA

A VEZETÉSI
ÉLMÉNY ÚJ
DIMENZIÓJA
MINDIG KAPCSOLATBAN
Akár munkába megy, akár hosszabb útra indul, a Mirai
kényelmes szolgáltatásai mindig rendelkezésére állnak:
telefonját vezeték nélkül töltheti, az Apple CarPlay™ vagy
az Android Auto™* rendszerekkel pedig összekapcsolhatja
okostelefonját az autó 12,3 colos multimédia képernyőjéhez.
Sőt a telefon segítségével már az utazás előtt felfűtheti vagy
lehűtheti a Mirai belsejét, hogy tökéletes hőmérséklet várja Önt,
amikor beül az autóba.

* Korlátozott elérhetőség Magyarországon
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NULLA EMISSZIÓ

ELKÖTELEZVE
A NULLA
EMISSZIÓÉRT
CSEPPENKÉNT A HIDROGÉNALAPÚ TÁRSADALOMIG
A hajtás egyetlen mellékterméke a víz; több évtizednyi
innováció kellett ahhoz, hogy a Mirai teljesítse ezt
az ambiciózus célkitűzést. A hidrogén hajtás igazi forradalmat
jelent a levegő minőségének javításában és megoldást kínál
az üveghatású gázok problémájára. Ám a Toyota nem áll
meg itt: hajóktól kezdve a tömegközlekedésig mindenütt
alkalmazza ezt a technológiát, hogy átformálja a világot.
Beköszöntött a hidrogén kora.

10

11

MIRAI
A HIDROGÉN EREJE
CSAK VIZET BOCSÁT KI, SEMMI MÁST.
www.toyota.hu
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