Specificaties Nissan Micra N-Connecta IG-T90
Technische specificities
Motor
Cilinderinhoud (in cm3)
Aantal cilinders/kleppen per cylinder
Energielabel
CO2 uitstoot (gr/km)
Max. vermogen (pk/kw)
Max. Koppel (Nm)

898
3/4
B
99
90/66
140

Transmissie
Bediening
Aantal versnellingen

Handmatig
5 versnellingen

Verbruik (in liters per 100km)
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom
Gecombineerd

5,6
3,7
4,4

Draaicirkel
Draaicirkel diameter (in meters)

10

Gewichten en inhouden
Leeggewicht (in kg)
Totaal toegestaan belast gewicht (in kg)
Max. aanhangergewicht geremd (in kg)
Brandstoftank in liters
Bagageruimte/met neergeklapte bank (in dm3)

1001
1530
1200
41
300/1004

Uitrusting
Veiligheid en techniek
- Stop/Start system
- ESP/ABS/EBD/NBAS
- Inteligente noodremhulp (AEB)
- 6 airbags (frontal, zijdelings en gordijn)
- Uitschakelbare passagiersairbag
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Hill Start Assist
- Autmatische in- en uitschakelende
koplampen
- LED-dagrijverlichting
- ISOFIX kinderstoel bevestigingspunten
passagiersstoel en achterbank
- Gordelwaarschuwing
- Autmatisch inschakelende noodlchten
- Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
- Boordcomputer met weergave
buitentemperatuur
- Intelligent Trace Control
- Intelligent Ride Control
Comfort
- Automatische airconditioning
- Regensensor met automatische
ruitenwissers
- Nissan Connect multimedia
navigatiesysteem met 7” touchscreen,
USB aansluiting, Bluetooth en DAB
digitale radio
- Achteruitrijcamera en parkeersensoren
- Cruise control met snelheidsbegrenzer
- Stuurwielbediening: boordcomputer, aufio,
telefoon en cruise control /
snelheidsbegrenzer
- Elektrische ramen voor
- In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Interieur
- Lederen stuurwiel met stiksels
- LED verlichting centraal opbergvak
- Stoelbekleding stof “Modern”, zwart met
grijze inzetstukken en stiksels
- Armsteun voorportieren met grijze
inzetstukken
- Versnellingspookknop, stuurwiel en
ventilatieroosters met satijnzilveren
afwerking
- Opbergvak op de rugleuning van de
passagiersstoel
- Bovenste deel van het dashboard in softtouch materialen
- 60/40 neeklapbare achterbank
- Opbergvakken in de binnen portieren voor
en achter
- Bekerhouders (2 voor, 1 achter)
- Zonneklep bestuurder en passagier met
make-up Spiegel
Exterieur
- 16” lichtmetalen velgen
- Privacyglass achter
- Elektrisch bedienbare buitenspiegels met
geïntegreerde LED richtingaanwijzers in
carrosseriekleur
- Verwarmde bitenspiegels elektrisch
inklapbaar
- Mistlampen voor
- Deurgrepen in carrosseriekleur
- LED-dagrijverlichting
- Deurgrepen achter geïntegreerd in de
achterstijl
- Achterspoiler

