


Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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VALMIINA TOIMINTAAN
Rohkeat linjat. Upea muotoilu. Tämä veistoksellinen auto uhkuu voimaa kuin lähtötelineissään 

valmiina odottava pikajuoksija. ECLIPSE CROSS jättää hitaammat taakseen ihailemaan jyrkästi 

kallistettua takalasia.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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HALLITTUA AJAMISEN RIEMUA
Urheilullinen ja upeasti viimeistelty ohjaamo saa pulssisi kohoamaan ja ajonautinnon 

huippuunsa. 

Kaikki yksityiskohdat on suunniteltu valppauden ja hallinnan maksimoimiseksi. Tämän ansiosta 

ajaminen on intuitiivista ja välitöntä. 

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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Kuva tuulilasinäytön ilmoituksista

Tuulilasinäyttö (HUD)

Ajotiedot näytetään väreissä mittariston yläpuolelle 

tuulilasinäyttöön, mistä ne on helppo nähdä. Voit 

säätää kuvan kirkkauden ja korkeuden itsellesi sopivaksi 

sekä vuorokaudenajan mukaiseksi. Näyttö tulee esiin 

tai poistuu näkyvistä, kun virta kytketään päälle tai pois 

päältä.



VIRKISTÄVÄ ELÄMYS KAIKILLE
Ajamisen ilo välittyy myös matkustajille tilavassa matkustamossa, jossa laadukkaita materiaaleja 

ja ammattitaitoa ei ole säästelty. Mukavat ja tukevat istuimet sekä runsas jalkatila tekevät 

pitkistäkin matkoista virkistävän kokemuksen.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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Takaistuimen säätäminen

Mukavat 9 asentoon kallistettavat ja 200 mm:n liukumavaralla 

varustetut takaistuimet voidaan asettaa aivan taakse, jolloin 

takapenkille saadaan autoluokan suurin jalkatila. Tällöinkin 

tavaratilaa on runsaasti ja sitä saadaan tarvittaessa lisää 

60:40-suhteessa taittuvien takaistuinten selkänojien ansiosta.

Kapeat kylkilistat

Kylkilistat ovat kapeat ja ne on 

suojattu roiskeilta ovikoristein. 

Autoon voi siis huoletta astua 

sisään pelkäämättä likaavansa 

jalkojaan tai vaatteitaan.

Takaluukun ikkuna

Takanäkymä on kahden 

takaikkunan ansiosta 

erinomainen, ja takaistuinten 

säädettävät pääntuet on 

suunniteltu siten, että ne 

tarjoavat erinomaisen tuen 

myös ala-asennossa, joten 

ne häiritsevät näkyvyyttä 

mahdollisimman vähän.
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LIUKUVAT ISTUIMET

200 mm



AUTO-tila

Vankka 4WD-suorituskyky 

erilaisissa olosuhteissa.

SNOW-tila

Parempi vakaus liukkailla 

tienpinnoilla, optimoitu 

lumipeitteisille teille.

GRAVEL-tila

Erinomainen ajosuorituskyky 

epätasaisilla teillä, estää 

juuttumisen.

Integroitu auton dynaaminen S-AWC-ohjausjärjestelmä (Super-All Wheel Control)

S-AWC lisää varmuutta kaikilla teillä, sillä järjestelmässä yhdistyvät sähköisesti ohjattu 4WD-neliveto ja Mitsubishi Motorsin aktiivinen 

kallistuksenhallinta [AYC], joka jakaa jarrujen avulla vääntömomentin optimaalisesti vasemman ja oikean puolen pyörien kesken. Vaikka jarruttaisit 

tai kiihdyttäisit vahingossa liian rajusti lumisessa mutkassa, hallinta säilyy ilman ylimääräisiä ohjausliikkeitä, koska S-AWC tunnistaa tieolosuhteet 

reaaliaikaisesti ja säätää jarrutusta sekä takatasauspyörästön kytkeytymistä ajosuorituskyvyn parantamiseksi. S-AWC:n tila näkyy mittaristossa. 

Valittavana on AUTO-, SNOW- tai GRAVEL-ajotila tieolosuhteiden mukaan. Niiden avulla voi parantaa kääntymistä, vakautta suoraan ajettaessa ja 

ohjautuvuutta liukkailla teillä.

KUN ELÄMÄ TUO MUTKIA MATKAAN, 
OHJAT PYSYVÄT KÄSISSÄ.
Haasteet tulevat eteen yllättäen. Ajettaessa mutkaisia teitä tai lumisissa olosuhteissa auton dynaaminen S-AWC-

ohjausjärjestelmä (Super-All Wheel Control) tarjoaa optimaalisen ajoväännön takapyörille sekä optimaalisen ajo- ja 

jarrutusväännön vasemman ja oikean puolen etupyörille. Näin saadaan uskomaton vakaus ja hallittavuus.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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AYC-kaarreajonhallintajärjestelmä (2WD-mallit) 

2WD-mallien AYC-kaarreajonhallintajärjestelmä parantaa suorituskykyä 

kaarreajossa optimoimalla etujarruvoiman, jolloin saavutat oikean 

ajolinjan. AYC:n hallitseman voiman määrän näet mittariston osoittimesta.

AYC-jarrutus 
kytketään 
päälle



HERKKÄ KIIHTYMÄÄN.
KAIKKI IRTI JOKA POLTTOAINEPISARASTA.
Suoraruiskutuksella varustettu 
1,5 litran turboahdettu 
bensiinimoottori

Moottoria on pienennetty tehokkuuden 

parantamiseksi ja siinä on turboahdin 

väännön tehostamiseksi. Moottorin 

herkkyys ja tehokkuus on saatu aikaan 

mm. suoraruiskutusjärjestelmällä, 

sylinterin kanteen integroidulla 

pakosarjalla, natriumilla täytetyillä 

pakoventtiileillä ja MIVEC-järjestelmällä 

(venttiilien ajoitusjärjestelmä).

INVECS-III CVT ja 6 MT

Edistynyt CVT-vaihteisto tukee pehmeää ja voimakasta 

kiihdytystä ja takaa erinomaisen polttoainetalouden uuden 

miellyttävän vaihteenvaihtokokemuksen ansiosta. Saatavilla on 

myös uusi kevyt 6-vaihteinen manuaalivaihteisto.

1,5 l MIVEC
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Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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Auto Stop & Go [AS&G]

Auto Stop & Go (AS&G) vähentää polttoaineenkulutusta ja CO2-päästöjä 

sammuttamalla moottorin automaattisesti, kun ajoneuvo on paikallaan, 

esimerkiksi liikennevaloissa. Moottori käynnistyy uudelleen heti, kun 

nostat jalkasi jarrupolkimelta (CVT-vaihteisto) tai painat kytkinpoljinta 

(manuaalivaihteisto).

Huomautus: Jos automaattinen jarrujen ylläpito on käytössä, moottori pysyy sammutettuna, 

kunnes kaasupoljinta painetaan.

Tee kaikki oikeat ohjausliikkeet rennosti ja mukavasti.
Auton käsittely on vakaata, intuitiivista ja ennakoitavaa. ECLIPSE CROSS kulkee tarkasti ja vakaasti juuri haluamaasi suuntaan tarkkaan viritetyn 

jousituksen, herkän ohjauksen ja erittäin jäykän korin ansiosta. Näitä ominaisuuksia vahvistavat myös pistehitsaukset, rakennevahvikkeet ja 

moottorin yläpuolella oleva vahviketanko. Myös matkustajilla on erittäin mukavat oltavat määränpäästä riippumatta.

Koriliima ovien ja takaluukun aukoissa tekee koriosien 

välisistä liitoksista jäykempiä.

(Kuvat ovat vain havainnollistamistarkoituksiin.)



Kaistavahti [LDW]

Toiminto antaa äänimerkin ja näyttää varoituksen, jos auto ajautuu 

ajokaistaltaan eikä suuntavilkkua käytetä.

Kaukovalot Lähivalot

Automaattiset kaukovalot [AHB]
Jotta pimeällä ajaminen olisi turvallisempaa, 

mukavampaa ja helpompaa, kaukovalot vaihtuvat 

automaattisesti lähivaloiksi, kun edessä havaitaan 

muita ajoneuvoja. Valot myös palautuvat kaukovaloiksi 

automaattisesti, jotta sinun ei tarvitse irrottaa otetta 

ohjauspyörästä valojen säätämiseksi. 

Mukautuva vakionopeudensäädin [ACC]

Pitää yllä valitun etäisyyden autosi ja edellä ajavan auton välillä tutkan avulla, jotta ajaminen olisi turvallisempaa 

ja rennompaa. Se vähentää kuljettajan stressiä etenkin, kun moottoritiellä on ruuhkaa.

Etutörmäysvaroitin jalankulkijan tunnistuksella [FCM]

Auttaa estämään etutörmäyksiä tai vähentämään niistä 

aiheutuvaa vahinkoa, jos törmäystä ei voi estää. Reagoi 

autoihin ja jalankulkijoihin kameran ja lasertutkan avulla.

Huomautus:
FCM: Etutörmäysvaroittimen [FCM] tunnistus- ja hallintaominaisuudet ovat vain täydentäviä. Ne eivät estä törmäyksiä kaikissa tilanteissa. Aja turvallisesti äläkä luota pelkästään tähän järjestelmään 
ajaessasi. FCM toimii, kun auton edessä on ajoneuvo. FCM on suunniteltu tunnistamaan myös jalankulkijat, mutta se ei välttämättä tunnista jalankulkijoita tai aktivoidu kaikissa tilanteissa. 
Automaattijarrutus aktivoituu edessä olevan ajoneuvon osalta ajonopeuden ollessa n. 5–80 km/h (noin 5–180 km/h, jos ajoneuvossa on ACC) ja jalankulkijan osalta ajonopeuden ollessa n. 5–65 km/h. 
Koska FCM-järjestelmässä ei ole jarrutusta ylläpitävää toimintoa, jarrut vapautuvat noin 2 sekuntia pysähtymisen jälkeen. Jotta ajoneuvo ei lähtisi rullaamaan taaksepäin, kuljettajan on painettava 
jarrupoljinta. Joissakin tapauksissa FCM ei välttämättä toimi, jos kuljettaja pyrkii ohjaus- tai kiihdytystoimillaan välttämään onnettomuuden. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, 
jos sinulla on kysyttävää.

ACC: Mukautuvan vakionopeussäätimen [ACC] hallintaominaisuudet täydentävät ajoneuvon ominaisuuksia. Aja turvallisesti äläkä luota pelkästään tähän järjestelmään ajaessasi. ACC ei kytkeydy 
kaikissa tilanteissa. Järjestelmä ei ehkä tunnista todellista tilannetta oikein riippuen edellä ajavan ajoneuvon tyypistä ja olosuhteista sekä sää- ja tieolosuhteista. Järjestelmä ei myöskään ehkä pysty 
hidastamaan tarpeeksi nopeasti, jos edellä ajava ajoneuvo jarruttaa äkillisesti tai ajoreitillesi tulee toinen ajoneuvo niin, että oma autosi lähestyy edellä ajavaa ajoneuvoa. Ota yhteys paikalliseen 
Mitsubishi-myyntiedustajaan, jos sinulla on kysyttävää.

LDW: Kaistavahtia ei ole suunniteltu vähentämään riskiä, joka liittyy siihen, ettei eteen katsota tarkasti (huomio kiinnittyy johonkin sivulla, ajatusten harhaileminen jne.) tai huonon sään 
aiheuttamaan heikkoon näkyvyyteen jne. Se on suunniteltu tunnistamaan kaistat noin 65 km:n tuntinopeudessa tai suuremmassa nopeudessa. Ohjaa ajoneuvoa oikein ja aja turvallisesti. 
Järjestelmä ei välttämättä tunnista kaistaa oikein kaikissa olosuhteissa. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

AHB: Järjestelmä aktivoituu, kun ajonopeus on vähintään n. 40 km/h. Järjestelmä passivoituu tätä hitaammissa nopeuksissa. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

KOKONAISVALTAISTA TURVALLISUUTTA
Kehittynyt turvallisuusteknologia tukee turvallisempaa ja varmempaa ajamista, niin 

tien päällä kuin parkkipaikallakin, päivin ja öin. ECLIPSE CROSS on kokonaisvaltaisen 

turvallinen: siinä on aktiivista ajoaputeknologiaa ja passiivisia turvallisuustoimintoja 

sekä älykkäät anturit, jotka tarkkailevat ympäristöä ja varoittavat vaaroista.

Valitsemasi nopeus säilytetään, vaikka 

nostaisit jalkasi kaasupolkimelta.

Valitsemasi ajoneuvojen välinen etäisyys 

säilytetään.

Kun edellä ajava ajoneuvo hidastaa tai pysähtyy, 

ACC hidastaa tai pysäyttää autosi.

aa aaaaa a a aa aaaaaaaaaaa

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

Ei ajoneuvoa edessä Ajoneuvo edessä Ajoneuvo edessä (hidastaa/pysähtyy)

Varoitus + jarrutusapu Varoitus + automaattinen jarrutus Varoitus + voimakas automaattinen jarrutusi j i i i k i j

Törmäysvaara Suuri törmäysvaara Erittäin suuri törmäysvaara



Ilman ASC:tä (etupyörät luistavat)

Ilman ASC:tä (takapyörät luistavat)

Kuva turvatyynyn täyttymisestä
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Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa [RCTA]

Mittaristoon syttyy merkkivalo, kun järjestelmä on käytössä. Jos takapuskurissa 

olevat tutka-anturit havaitsevat lähestyvän ajoneuvon, kun peruutusvaihde 

on kytkettynä, monitoiminäyttöön tulee varoitusviesti, kuuluu äänimerkki ja 

molempien sivupeilien merkkivalot vilkkuvat.

Multi Around Monitor -kamerajärjestelmä

Ajoneuvon edessä, takana ja sivuilla olevien kameroiden näkymät (myös 

ylänäkymä) voidaan näyttää eri yhdistelminä, jotta kuolleissa kulmissa olevat 

kohteet näkyisivät ja pysäköinti onnistuisi turvallisesti. Ajoneuvo voidaan esittää 

näytöllä jollakin valitsemastasi seitsemästä värivaihtoehdosta. 

Oikea 
kamera

Vasen 
kamera

Etukamera

Takakamera

 

T k k

Takanäkymä + ylänäkymä

Mäkilähtöavustin [HSA]

Lähdettäessä liikkeelle 

jyrkässä rinteessä 

mäkilähtöavustin estää 

liukumisen taaksepäin jarrua 

vapautettaessa. Se pitää 

jarruvoimaa yllä kahden 

sekunnin ajan tai kunnes 

kaasua painetaan.

Aktiivinen ajovakaudenhallinta 
[ASC]

Jos pyörät menettävät 

pidon liukkaalla pinnalla 

tai käännyttäessä, ASC 

säätää moottorin tehoa 

automaattisesti ja käyttää 

jarruvoimaa oikeissa pyörissä, 

jotta hallinta säilyy ja 

luistaminen voidaan estää.

7 SRS-turvatyynyä

Etuturvatyynyt, 

sivuturvatyynyt, turvaverhot 

ja kuljettajan polviturvatyyny 

suojaavat sinua ja matkustajia 

törmäystilanteessa.

Ilman 
mäkilähtöavustinta

Mäkilähtöavustimen 
kanssa

RISE-kori

Mitsubishin RISE-kori (Reinforced 

Impact Safety Evolution) 

vaimentaa liike-energiaa ja 

suojaa matkustamoa törmäyksen 

yhteydessä. Se parantaa 

törmäysturvallisuutta 

merkittävästi. 

Huomautus:
BSW: Kuolleen kulman varoittimen [BSW] tunnistus- ja hallintaominaisuudet ovat vain täydentäviä. Ne eivät varoita kuolleissa kulmissa olevista ajoneuvoista jokaisessa tilanteessa. Älä luota 
pelkästään tähän järjestelmään ajaessasi. BSW ei välttämättä toimi normaalisti kaikissa tilanteissa liikenteestä, sääolosuhteista, tienpinnan olosuhteista ja esteistä riippuen. Kuljettajat ovat 
täysin vastuussa omasta turvallisesta ajamisestaan. Tutka-aaltojen grafiikkaa käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa. Se ei edusta anturin todellista toimintaa. Lisätietoja on auton 
käyttöoppaassa.

RCTA: Älä luota pelkästään tähän järjestelmään. Se ei välttämättä tunnista kaikkia liikkuvia ajoneuvoja tietyissä olosuhteissa. Kuljettajat ovat täysin vastuussa omasta turvallisesta ajamisestaan.
Tutka-aaltojen grafiikkaa käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa. Se ei edusta anturin todellista toimintaa. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

ASC: ASC-järjestelmän hallintaominaisuudet täydentävät ajoneuvon ominaisuuksia. Aja turvallisesti, äläkä koskaan luota pelkästään näihin toimintoihin ajaessasi. Muista käyttää samaa 
rengastyyppiä ja -kokoa kaikissa neljässä pyörässä. Älä asenna ajoneuvoon jälkimarkkinoilta saatavaa tasauspyörästön lukitusjärjestelmää. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

HSA: Mäkilähtöavustin [HSA] ei korvaa turvallista ajotapaa. Älä koskaan luota ainoastaan tähän toimintoon jyrkkiä teitä ajaessasi. Ajoneuvo voi liikkua taaksepäin, jos jarrupoljinta ei paineta 
riittävästi, jos mäki on erittäin jyrkkä tai jos tie on liukas. Toiminto on tarkoitettu pitämään ajoneuvoa paikallaan ylämäessä enintään kahden sekunnin ajan. Älä luota siihen, että tämä toiminto pitää 
ajoneuvon paikallaan, vaan sinun on painettava jarrupoljinta. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa.

7 SRS-turvatyynyä: Turvatyynyt ovat osa SRS-turvatyynyjärjestelmää. Jotta turvatyynyn täyttymisestä aiheutuva loukkaantumisriski olisi mahdollisimman pieni, kiinnitä aina turvavyö, istu 
pystyasennossa keskellä istuinta äläkä nojaa ovea vasten. Sijoita aina mahdollisuuksien mukaan 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset takaistuimelle ja käytä sopivia turva- ja korokeistuimia. Jos 
käytössä on etuistuimen turvavöihin kiinnitetty, kasvot taaksepäin osoittava turvakaukalo, aktivoi SRS-turvatyynyn passivointikytkin. Lisätietoja on auton käyttöoppaassa ja turvaistuimen ohjeissa.

Kuolleen kulman valvonta [BSW]

Tämä turvallisuustoiminto käyttää takapuskurin tutka-antureita tunnistaakseen 

auton takaosan vasemman- ja oikeanpuoleisissa kuolleissa kulmissa olevat 

toiset autot. Ovipeiliin syttyy merkkivalo, kun kuolleen kulman varoitin on 

käytössä eivätkä suuntavilkut ole päällä. Kun toinen auto havaitaan suuntavilkun 

ollessa päällä, auton puoleisen sivupeilin merkkivalo vilkkuu ja kuuluu 

äänimerkki.
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SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO
Laajenna kokemusmaailmaasi älypuhelimen liitettävyydellä

INTUITIIVISTA LIITETTÄVYYTTÄ
TIEN PÄÄLLÄ

Aja minne haluat, milloin haluat. Tutustu uusiin paikkoihin ja uuteen musiikkiin. Smartphone-link Display Audio (SDA) antaa sinulle aikaa 

tutustumisretkiin. Voit käyttää kartta-asetuksia, toistaa musiikkia ja soittaa puheluita äänikomennoilla.

Huomautus: 
■ Katso lisätietoja sivulta 22. 
■ Google, Android, Android Auto ja muut niihin liittyvät merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
■ iPhone, Siri ja Apple CarPlay ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Yhdistämällä Android™-älypuhelimesi SDA:han voit käyttää lempisovelluksiasi äänikomennoilla. Samalla voit keskittyä tiehen ja ajaa 
turvallisemmin.

Yhdistämällä iPhonesi SDA:han voit helposti käyttää karttoja, musiikkia, puheluja ja paljon muuta Sirin avulla. SDA auttaa sinua tekemään 
iPhonellasi mitä haluat, jopa tien päällä.

Lisätietoja: www.android.com/auto/Android Auto™

Lisätietoja: www.apple.com/ios/carplay/Apple CarPlay™

KARTAT
Aseta määränpääsi Applen Kartat-sovelluksella. 

Voit käyttää sitä myös hakeaksesi esimerkiksi 

lähistöllä olevia ravintoloita tai parkkipaikkoja tai 

arvioidaksesi mahdollisiin ylimääräisiin matkoihin 

tarvittavaa aikaa.

Siri
Pidä ohjauspyörän painiketta painettuna 

käynnistääksesi Sirin. ”Soita musiikkia”, 

”Missä on lähin huoltoasema?” jne. Siri 

on täydellinen matka-apulainen.

SOVELLUKSET
Voit käyttää useita audio-, viestintä- ja 

äänipuhelusovelluksia Apple CarPlayn 

avulla. Voit myös järjestellä kuvakkeet 

uudelleen käyttäen iPhone-puhelimesi 

asetuksia.

VIESTIT
Anna Sirin lukea ja lähettää viestisi, niin 

voit keskittyä ajamiseen.

PUHELIN
Voit pyytää Siriä soittamaan puheluja tai 

tarkistamaan puheviestit.

MUSIIKKI
Kerro Sirille artistin tai kappaleen 

nimi ja kuuntele lempimusiikkiasi 

Apple Musicista tai jonkin muun 

audiosovelluksen kautta. 

KARTAT
GPS-karttojen päivittäminen ei enää 

ole tarpeen. Kun käytät Google Mapsin 

reaaliaikaisia liikennetietoja ja jatkuvasti 

päivittyviä karttoja, et taatusti eksy. 

ÄÄNIOHJAUS
Pidä ohjauspyörän painiketta painettuna 

tai sano ”OK Google”.  Google Assistant on 

oma, henkilökohtainen Googlesi, ja aina 

valmis auttamaan.

SOVELLUKSET
Käytä helposti lempisovelluksiasi (esim. 

WhatsApp, Spotify jne.). Yhteensopivien 

sovellusten määrä kasvaa jatkuvasti.

VIESTIT
Luetuta viestisi tai kirjoita ja lähetä 

viestejä äänikomennoilla.

MUSIIKKI
Tutustu uusiin kappaleisiin ja laadi oma 

soittolistasi Google Play Musicin 40 

miljoonan kappaleen joukosta. Ajomatkalle 

valmistautuminen ei koskaan ole ollut näin 

hauskaa!

PUHELIN
Voit soittaa puheluja ja tarkistaa 

ääniviestit käsiä käyttämättä.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen ja muiden olosuhteiden mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.
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Ensiluokkainen Rockford Fosgate® -äänentoistojärjestelmä

Nauti yhdessä Rockford Corporationin kanssa kehitellyn audiojärjestelmän uskomattoman 

hienosta äänenlaadusta. Yhdeksän ympäri matkustamoa sijoiteltua kaiutinta tuottavat upean 

DTS Neural Surround™ -äänen.

Huomautus: Rockford Fosgate® ja siihen liittyvät logot ovat Rockford Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja 

muissa maissa. DTS Neural Surround™ on DTS, Inc:n tavaramerkki.

USB-liitäntä

Liitäntä on sijoitettu kätevästi vaihdevivun 

viereen, jotta sitä on helppo käyttää 

molemmilta etuistuimilta.

Kosketuslevy 

Kosketuslevyn avulla Smartphone-link Display Audio -järjestelmän käyttö onnistuu 

intuitiivisesti. Se on yhteensopiva Apple CarPlay -järjestelmän kanssa. 

(Kosketuslevy ei ole vielä yhteensopiva Android Auto -järjestelmän kanssa.)

Kursori: vedä yhdellä sormella

Valitse: paina yhdellä sormella

Äänenvoimakkuus: sipaise kahdella 

sormella ylös/alas

Viritin: sipaise kahdella sormella 

vasemmalle/oikealle

ECO-toiminnon tiedot
Näytöllä esitetään ECO-

tuloksesi ja muut ECO-

toimintojen tiedot.

Jaettu näyttö
Näyttää samalla 

näytöllä samaan aikaan 

esimerkiksi karttatiedot 

ja audiotiedot.

3D-karttanäkymä 
Näyttää maamerkit 

kaupunkikarttojen 

päällä kolmiulotteisina.

Leveä VGA-näyttö
Esittää tiedot tarkasti ja 

helppolukuisesti.

Äänenlaadun säätö
Tukee äänentoiston 

eri ominaisuuksien 

helppoa säätämistä.

Navigointiohjeet 
mittarinäytössä
Opastus ja etäisyystiedot 

helpottavat turvallista 

ajamista.

Mitsubishin MMCS-navigointijärjestelmä

Tämä leveä VGA-kosketusnäyttö tekee navigoinnista helppoa ja näyttää selkeästi ECO-ajotiedot, kuten energiankulutuksen ja toimintamatkan. 

Näytöllä esitetään myös takakameran näkymä, kun peruutat.

Huomautus: Näytetyt tiedot vaihtelevat moottorityypistä riippuen.

Jotkut toiminnot eivät välttämättä ole käytössä älypuhelimen ja soittimen mallista riippuen. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

(SDA-tyyppi)

3,5 cm:n pehmeäkartioinen 
diskanttikaiutin

16 cm:n tyhjiömuovattu kartiokaiutin

16 cm:n tyhjiömuovattu koaksiaalinen 
2-tiekaiutin

25 cm:n kaksinkertaisella äänikelalla 
varustettu subwoofer

710 watin 8-kanavainen tehokas 
vahvistin

1

2

3

4

5

1 1

2 2

3 3

4

5



MUITA KÄTEVIÄ OMINAISUUKSIA

Sähkökäyttöinen panoraamakattoluukku

Tyylikäs kaksoiskattoluukku, jossa ulompi liukuva lasi aukeaa kuljettajan 

ja matkustajien iloksi. Aurinkoverhoja voidaan käyttää erillisesti, jotta 

sisään pääsee sopiva määrä virkistävää auringonvaloa.

Lämmitettävä tuulilasi

Tuulilasissa olevat lämmityslangat 

poistavat huurun tai huurteen, 

jotta näkyvyys selkiytyisi 

nopeammin kuin lämmitintä tai 

huurteenpoistoa käyttäen.

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

Avaimeton keskuslukitus ja käyn-
nistys [KOS]

Kun avain on mukanasi, voit lukita 

tai avata kaikki ovet ja takaluu-

kun painamalla kumman tahansa 

etuoven tai takaluukun lukkoa, 

sekä käynnistää tai sammuttaa 

moottorin painamalla ohjaamossa 

olevaa moottorikytkintä.

Istuinlämmittimet

Kuljettajan istuimessa, etumatkus-

tajan istuimessa ja kahdessa ta-

kaistuimessa on istuinlämmittimet 

istuinosissa ja selkänojissa. 

Lämmittimet on helppo kytkeä 

päälle kätevillä kytkimillä.

Lämmitettävä ohjauspyörä

Lämmitettävä ohjauspyörä 

on mukava varuste kylmissä 

olosuhteissa. Sen virtakytkin 

sijaitsee kätevästi keskipaneelissa.

Sähkötoiminen seisontajarru ja
automaattinen ylläpito

Vedä vain kytkin ylös aktivoidaksesi 

seisontajarrun tai päästä se alas va-

pauttaaksesi jarrun. Jos automaat-

tinen ylläpito on päällä, auto pysyy 

paikallaan, vaikka jarrupoljin vapau-

tettaisiin. Kaasupolkimen painami-

nen vapauttaa jarrun.

Lämmitetty 
alue

Lämmitetty 
alue

Moottorikytkin

Lämmitetty 
alue
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Värillinen LCD-monitoiminäyttö

Mittariston keskellä oleva suuri 

4,2 tuuman LCD-monitoiminäyttö 

esittää kaiken erittäin selkeästi. 

Sen avulla pysyt ajan tasalla 

monista hyödyllisistä tiedoista, 

jotka liittyvät muun muassa auton 

tilaan, reittiisi, ulkolämpötiloihin ja 

ECO-apujärjestelmään.

Vakionopeussäädin

Ajoneuvo säilyttää nopeutensa,

vaikka jalkaa ei pidetä

kaasupolkimella. Näin pitkien 

matkojen ajaminen on rennompaa. 

Jarrupolkimen painaminen kytkee 

järjestelmän pois käytöstä.

Rengaspaineenvalvonta-
järjestelmä [TPMS]

TPMS tarkkailee rengaspaineita 

vanteissa olevien anturilähetinten 

avulla ja sytyttää mittaristoon 

varoitusvalon, jos yhden tai 

useamman renkaan ilmanpaine 

laskee merkittävästi.

Nopeudenrajoitin

Nopeudenrajoitin estää ajoneuvoa 

ylittämästä valitsemaasi nopeutta 

useimmissa tilanteissa. Koska ajo-

neuvon nopeutta rajoitetaan säätä-

mällä moottorin vääntömomenttia, 

voit joutua jarruttamaan alamäessä 

hidastaaksesi nopeutta. Jos aset-

tamasi nopeus ylittyy, näyttöön 

ilmestyy varoitus ja kuuluu varoitu-

sääni.

Valmiustila Aktiivinen Varoitus

Sadetunnistin

Sadetunnistin käynnistää 

tuulilasinpyyhkijät automaattisesti, 

kun tuulilasissa havaitaan 

kosteutta.

Automaattiset ajovalot

Kun auton ympärillä on pimeää 

(esimerkiksi tunnelissa ajettaessa 

tai yöllä), ajovalot syttyvät 

automaattisesti, jotta ajaminen olisi 

turvallista ja miellyttävää.

Tunneleissa: 

ajovalot päällä

Ylikulkusiltojen 

alla: ajovalot 

pois päältä



Polar White (Perusväri) (W37)

Bronze (Metalliväri) (C21)Red Diamond (Premium-metalliväri) (P62) 

Amethyst Black (Metalliväri) (X42)Lightning Blue (Metalliväri) (D06) Silky White (Metalliväri) (W13)

Titanium Grey (Metalliväri) [U17]

Sterling Silver (Metalliväri) (U25)

VERHOILUMATERIAALIT

Huomautus: Nahkaistuimissa on keinonahkaa sivuilla, takana, osittain istumapinnoilla ja pääntuessa (myös takana esim. keskikäsinojan sivut, ovien käsinojat ja oviverhoilu).

KORIN VÄRIT

KORIN VÄRIT JA VERHOILUMATERIAALIT
■ Saatavilla

Huomautus: Värit voivat poiketa jonkin verran todellisista väreistä painoteknisten syiden vuoksi. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

Varustetaso INFORM/INVITE/ACTIVE  INTENSE / ACTIVE PLUS INSTYLE

Istuimet Väri Musta Musta Musta 

Materiaali
Kangasverhoilu

Kangasverhoilu 
hopeisin tikkauksin

Nahkaverhoilu
oranssein tikkauksin

Korin väri

Bronze (Metalliväri) C21 ■ ■ ■
Lightning Blue (Metalliväri) D06 ■ ■ ■
Red Diamond (Premium-metalliväri) P62 ■ ■ ■
Titanium Grey (Metalliväri) U17 ■ ■ ■
Sterling Silver (Metalliväri) U25 ■ ■ ■
Silky White (Metalliväri) W13 ■ ■ ■
Polar White (Perusväri) W37 ■ ■ ■
Amethyst Black (Metalliväri) X42 ■ ■ ■

Huomautus: Varustelu voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot.

Nahkaverhoilu oranssein 

tikkauksin

Kangasverhoilu hopeisin tikkauksinKangasverhoilu



AUTON MITAT
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1545 955 7802670

4405

16
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1545

Kaikki mitat millimetreinä.

SMARTPHONE-LINK DISPLAY AUDIO -JÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT HUOMAUTUKSET
■ Google, Android, Android Auto ja muut niihin liittyvät merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
■ iPhone, Siri ja Apple CarPlay ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä 

tavaramerkkejä.
■ Android Auto edellyttää Google Playsta saatavaa Android Auto -sovellusta sekä Android-

yhteensopivaa älypuhelinta, jossa on Android™ 5.0 Lollipop tai uudempi.
■ Apple CarPlay edellyttää iPhonea, jossa on iOS 8 tai uudempi.
■ Tuettujen maiden lisääntymisestä huolimatta Android Auto ja Apple CarPlay EIVÄT ole saatavilla 

tietyillä markkinoilla. Tarkista uusimmat saatavuustiedot verkkosivustoilta.
— Android Auto: https://www.android.com/auto/#country-list
— Apple CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
■ Android Auto ja Apple CarPlay eivät välttämättä toimi tuetuillakaan alueilla, jos verkkoyhteys on 

huono tai sitä ei ole.

■  Asiakas vastaa kaikista tiedonsiirtomaksuista. Asiakkaalta voidaan myös veloittaa lisämaksuja 
riippuen sopimuksesta verkko-operaattorin kanssa.

■  Ulkomailla käytettäessä asiakkaan on mahdollisesti tilattava verkko-operaattorilta roaming-
palvelu.

■  Kaikki älypuhelinsovellukset eivät ole yhteensopivia Android Auton tai Apple CarPlayn kanssa.
 Turvallisuussyistä vain yhteensopivat sovellukset ovat käytettävissä tässä Smartphone-link 

Display Audiossa.
■  Tietyt ominaisuudet tai sovellukset eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla 

alueilla.
■  Esitteen kuvat eivät välttämättä edusta uusimpia päivityksiä.
■  Tarkista älypuhelimen yhteensopivuus Smartphone-link Display Audion kanssa tältä 

verkkosivustolta: http://www.iopinfo-sda.mitsubishi-motors.com/cs/bt/index.php
■  SDA:ssa ei itsessään ole navigointitoimintoa.
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MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

Bergé Auto Nordics Oy

www.mitsubishi-motors.com

www.mitsubishi-motors.fi

Kaikki tiedot, kuvat ja määrittelyt pitävät esitteen painohetkellä paikkansa, mutta saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tässä esitteessä olevat mallit ja tiedot 
saattavat poiketa malleista, joita omalla markkina-alueellasi on saatavilla. Painoteknisten rajoitusten vuoksi autojen korien värit saattavat poiketa hieman todellisista.
Ota yhteys paikalliseen Mitsubishi-myyntiedustajaan, kun haluat tuoreimmat tiedot. Kaikki oikeudet pidätetään.               

03-2020

https://www.facebook.com/mitsubishisuomi https://www.instagram.com/mitsubishisuomi

ERINOMAISET JÄLKIMARKKINOINTIPALVELUT TAKAAVAT HUOLETTOMAN AUTOILUN

MITSUBISHI MOTORSIN MITSUBISHI-AJOTURVAPALVELU – 
MAKSUTON APU RIKKOUTUMISTILANTEESSA

Olemme sitoutuneet varmistamaan asiakkaan 

liikkumisen ja luotamme ajoneuvoihimme, joten 

tarjoamme asiakkaalle maksuttoman Mitsu-

bishi-ajoturvapalvelun 5 vuoden ajaksi asiakkaan 

uuteen Mitsubishiin. Mitsubishi-ajoturvapalvelun 

ansiosta asiakkaan liikkuminen on taattu yli 30 

maassa koko Euroopassa. Jos asiakas tarvitsee apua rikkoutumisen, 

onnettomuuden, varkauden tai ilkivallan takia, ajoturvapalvelun nume-

roon soittamalla ongelma korjataan paikan päällä. Apua on saatavana 

viikon jokaisena päivänä kellonajasta riippumatta. Jos ongelma on 

vakava, asiakkaan auto kuljetetaan Mitsubishi-myyntiedustajan lähim-

pään toimipaikkaan ja asiakkaalle tarjotaan palveluita, kuten hotellima-

joitus, matkan jatko, sijaisauto ja ajoneuvon palauttaminen kotiin.

AT HOME 
ABROAD 

MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PACKAGE
On-call 24 hours a day, 7 days a weekMAP 

Euroopan noin 2 500 valtuutettua Mitsubishi Motors -huoltopistettä 

auttavat asiakkaita kaikkialla.

AMMATTIMAINEN HUOLTO
Uusiakin autoja on huollettava säännöllisesti. Näin varmistetaan liik-

kuminen sekä kuljettajan ja matkustajien turvallisuus. Valtuutetussa 

Mitsubishi-huoltopisteessä koulutetut ammattilaiset käyttävät huol-

totöissä erikoisdiagnostiikkalaitteita ja alkuperäisosia. Kustannukset 

ilmoitetaan etukäteen, joten ajoneuvoa noudettaessa ei tule ikäviä 

yllätyksiä.

MITSUBISHI MOTORS -ALKUPERÄISOSAT
Pienikin tekninen vika voi aiheuttaa onnettomuuden. Tästä syystä kaikki 

Mitsubishi Motors -alkuperäisosat on kehitetty ja testattu tiukkojen 

laatuvaatimusten mukaisesti. Mitsubishi Motors -alkuperäisosien 

käyttöä suositellaan, jotta ajoneuvon turvallisuus voitaisiin pitää 

ennallaan ja matkustajat suojattuina. Mitsubishi Motors -alkuperäisosia 

on saatavilla kaikista valtuutetuista Mitsubishi-huoltopisteistä. 

KATTAVA TAKUU – LUONNOLLISESTI
Uusissa Mitsubishi-ajoneuvoissa on vakiona kattava 5* vuoden tai 

100 000 km:n takuu. Korin puhkiruostumattomuustakuu on voimassa 

ensimmäiset 12* vuotta. Mitsubishi-ajoneuvot ovat tilastojen 

perusteella erittäin luotettavia, mutta mikäli jossakin tilanteessa 

tarvitset apua, saatavilla on Mitsubishi-ajoturvapalvelu.
* Ajoneuvon mallin ja markkina-alueen mukaan, katso tarkat tiedot Mitsubishi-huoltokirjasta.


