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Cadillac Escalade Sport Platinum 6.2 V8 420LE
Crystal White Metallic/ Whisper Beige
Autó típusa:

Cadillac Escalade Sport Platinum 6.2 V8 420LE / 623Nm

Szín:

Crystal White Metallic/ Whisper Beige (Fehér bőr belső)

Méretek:

Hosszúság: 5328 mm, Magasság: 1941mm, Szélesség: 2060mm

Főbb jellemzők
Motor: 6.2 V8 420 LE
Váltó: 10 sebességes automata
Hajtás: 4WD
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Extra lista
Crystal White gyöngyház fehér fényezés
Fényes fekete Escalade névtábla
Behúzható rakodó árnyékoló
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3.23 hátsó tengely áttétel
Nagy teljesítményű légszűrő
• A vastag konstrukció segít felfogni a több szennyeződést, mielőtt az bejuthatna a
levegőbeömlőbe
Motor levegőszűrő monitor
Automatikus leállítás/indítás
• A 2021. október és 2021. december 12. között gyártott, V8-as motorral felszerelt
járművek nincsenek felszerelve Automatikus Stop/Start funkcióval és annak tartalmával.
Automatikus leállítás/indítás tiltó gomb
• A 2021. október és 2021. december 12. között gyártott, V8-as motorral szerelt járművek
nincsenek felszerelve Automatikus Stop/Start funkcióval, a letiltó gombbal és annak
tartalmával.
Elektronikus sebességváltó
• Technológiailag fejlett funkció, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a
konzolra szerelt kar segítségével elektronikusan váltsanak sebességet
Egysebességes váltómű
• Vezető által választható egysebességes váltómű négykerékhajtású modelleken
• AUTO módban 2WD módban marad, amíg a rendszer nem észleli a kerék csúszását
• Automatikusan bekapcsolja a 4WD-t, amíg a tapadás vissza nem jön
• Lehetővé teszi a vezetőnek menet közbeni váltást 2WD-ről 4WD-re bármilyen
sebességnél a nyomógombos vezérlőkkel
Elektronikus korlátozott csúszású differenciálmű (eLSD)
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Ezredmásodperc alatt reagál a jármű körülményeire, így optimalizálja a tapadást, a
stabilitást és a manőverezhetőséget
• Javítja a tapadást alacsonyabb tapadási felületeken, például havas utakon, sárban és
kavicsban, valamint javítja a kezelhetőséget és a stabilitást magasabb tapadási
felületeken, például száraz aszfalton és betonon
Négykerék meghajtás
Külső motorolaj hűtő
• Nagy teherbírású levegő-olaj hűtő
• Segíti a motort a csúcsteljesítmény hatékony elérésében
• Segít megelőzni az esetleges motorolaj meghibásodást nagy teljesítményű vezetés vagy
terhelés alatt
Külső motorolaj hűtő sebességváltó esetében
• Nagy teherbírású levegő-olaj hűtő
• Segíti a sebességváltót a csúcsteljesítmény hatékony elérésében
• Segít megelőzni a sebességváltó olaj esetleges meghibásodását nagy teljesítményű
vezetés vagy terhelés alatt
Adaptív Air Ride felfüggesztés
• Elektronikusan vezérelt légrugók, amelyek egyenletesebbé teszik az utazást (különösen
az oldalirányú mozgásokat) a legkülönfélébb vezetési helyzetekben, a kis sebességű
terepen végzett manőverezéstől az országúti cirkálásig
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Mágneses menetvezérlés (Magne Ride Futómű)
• Számítógép által vezérelt felfüggesztés, amely lehetővé teszi a jármű számára, hogy
kiváló úttartási teljesítményt nyújtson, miközben simább vezetési nyugalmat biztosít
Elektromos szervokormány
• Elektromos, rackbe szerelhető, változtatható rásegítéssel
Automata járműtartás
• A vezető által választható funkció, amely segít csökkenteni a fáradtságot stop-and-go
vezetés közben
• Lehetővé teszi a jármű megállítását és a láb levételét a fékről, miközben a funkció a
helyén tartja a járművet
Fékbetét kopásjelző
4 kerék blokkolásgátló tárcsafékek
• Segítsen csökkenteni a kerekek blokkolását és megőrizni a kormányzást erős fékezéskor
a legtöbb csúszós felületen
Hill Start Assist
• Ha megáll egy lejtőn, ez a funkció a másodperc töredékéig benyomva tartja a féket,
amikor a fékpedálról a gázpedálra vált.
• Automatikusan kiold, ha lenyomja a gázpedált
• Akadályozza meg a jármű visszagurulását, miközben a vezető a lábát a fékről a
gázpedálra teszi
Elektronikus rögzítőfék
• Egy kapcsoló egyszerű érintésével aktiválható, és kikapcsolt gyújtás mellett is
működtethető
Zárható üzemanyagajtó
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Automatikusan zár, ha az ajtók zárva vannak, megakadályozva az illetéktelen
hozzáférést a jármű üzemanyagtartályához (vagy megakadályozva a manipulációt)
Kupak nélküli üzemanyag betöltés
• Megakadályozza a festékkarcolódásokat, amelyek a lekötött tanksapkából
származhatnak
Kettős kimenetű kipufogó, fényes végekkel

BELSŐ
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•

•

•

•
•

OLED Infotainment élmény navigációval
• 16,9" átlós OLED színes információs kijelző (megjeleníti és vezérli a navigációt, a zenét
és a jármű összes funkcióját)
• Vezeték nélküli Apple CarPlay™ képesség kompatibilis telefonokhoz
• Vezeték nélküli Android Auto™ képesség kompatibilis telefonokhoz
• Csatlakoztatott alkalmazások
AKG ™ Studio Reference 36 hangszórós audiorendszer
• 3 erősítőt tartalmaz első és hátsó mélynyomóval
• 3D térhangzás, megemelt hangszórókkal a burkolatban, fejtámlákkal és új digitális
feldolgozással
• Az első utas hangerőszabályzója lehetővé teszi az első utas számára, hogy az üléshez
tartozó audiorendszer hangerejét függetlenül állítsa be
• Navigációs rendering, a bal oldali hangszórókból érkeznek figyelmeztetések, ha a
fordulás iránya "bal", és a jobb oldali hangszórókból, ha a felszólítás "jobbra" van állítva,
és a felszólítás hangereje növekszik, minél közelebb van a kanyarhoz, így könnyebben
követheti a vezető.
• A Conversation Enhancement megkönnyíti a sorok közötti beszélgetést, mivel az első
sor hangját a hátsó, a hátsó hangokat pedig az első sorba vetíti.
Hátsó ülés szórakoztató rendszer
• Kettős, független hátsó ülésre szerelhető, 12,6 hüvelykes átlós, színes érintőképernyős
HD képernyő
• 2 HDMI és 2 USB Type C (csak tölthető) port a középkonzol hátulján
• Két 2 csatornás Bluetooth ®2 fejhallgató
1 Nem kompatibilis minden eszközzel.
Magas szintű fejhallgató Cadillac és AKG márkajelzéssel
• Autóipari minőségű fejhallgató, Bluetoothos amely jól illeszkedik az AKG infotainment
rendszerhez
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Bluetooth ®
• Párosítsa kompatibilis mobiltelefonját járműve infotainment rendszerével
• Kihangosított telefonhívásokat kezdeményezhet és fogadhat
• A streaming audio képességgel tartalmat/streaming zenei szolgáltatásokat hallgathat
telefonon vagy Bluetooth digitális médiaeszközön keresztül
Wi-Fi ® hotspot képes
Vezeték nélküli Apple CarPlay/Wireless Android Auto képesség kompatibilis telefonokhoz
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Cadillac OLED kijelző
• Tartalma: 7,2"-es átlós vezérlőpult, 14,2"-es kijelző és 16,9"-es információs és
szórakoztató képernyő
• Megjeleníti és vezérli a navigációt, a zenét, valamint a jármű összes funkcióját és
funkcióját
Első ülések
• A Luxury, Premium Luxury és Sport modellek 12 irányban állíthatók a vezető és az első
utas oldalán
Elektromos kioldós második sor
• Tartalmazza a kioldót, amellyel kényelmesen, egy gombnyomással összecsukhatja és
billentheti az üléseket
• Nyomja meg a kioldó gombot, vagy húzza fel egyszer a hátsó ülés karját az ülések lapos
behajtásához
• Nyomja meg a kioldó gombot, vagy húzza fel a hátsó ülés kart másodszor is, hogy
előrebukjon, hogy megkönnyítse a beszállást a harmadik sorba
• Kiválthatja a második sor 60/40 arányú, osztottan lehajtható üléssorát
Ülésborítás: bőr
Fűtött vezető és első utasülések
• Egy gombnyomással felmelegítheti az üléspárnát és az üléstámlát
• Kényelmet biztosít hideg időben az első sorban ülők számára
• Az ajtókon található külön gombok lehetővé teszik a vezető és az első utas számára,
hogy egyenként 3 fűtési fokozat közül választhatnak
Fűtött és szellőztetett vezető- és első utasülések
• Nyáron hűvös, télen pedig meleg marad ezekkel a fűthető és szellőző üléspárnákkal és
üléstámlákkal
• Az ajtókon található külön gombok lehetővé teszik a vezető és az első utas számára,
hogy 3 fűtési vagy hűtési fokozat közül válasszon
Fűthető második sor külső ülések
• Egy gombnyomással felmelegítheti a párnákat
• Kényelmet biztosít hideg időben a második sor külső üléssorában ülő utasok számára
• Az elülső konzol hátulján található külön gombok lehetővé teszik a hátsó utasok
számára, hogy egyénileg válasszanak 3 fűtési fokozat közül
8 irányú elektromos vezető- és első utasülés-állító
Ülésállító, első utas 8 irányban állítható
Ülésállító, első utas 4 irányban elektromos deréktáji
Erőteljes vezető és első utas ágyékmasszázs
• Segít kényelmesnek és energikusnak maradni, különösen hosszú utak során
• Válasszon a következő módok közül: tekercs, gyúrás, hullám, könnyítés és csúsztatás
Ülés, első utas erősítő deréktáji masszázs
Memória beállítások
• A vezetőülés-állító, a külső tükrök és a kormányoszlop beállításait akár két vezető
számára is elmentheti
• Mentse el a vezetőülés, a külső tükrök és a kormányoszlop egyetlen kilépési pozícióját
Erőteljes, 60/40 arányban osztott, lehajtható harmadik sor pad ülés
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A teljesítmény funkció lehetővé teszi, hogy az ülés kényelmesen lehajtható vagy
összecsukott helyzetből felemelhető
• Az osztott hajtogatási funkció lehetővé teszi, hogy mindkét oldal egymástól függetlenül
lehajtható
Hátsó ülés emlékeztető
• Segít emlékeztetni a vezetőt, hogy ellenőrizze a hátsó ülés(eke)t, mielőtt elhagyja a
járművet
• Akkor aktiválódik, amikor a hátsó ajtókat 10 perccel a jármű bekapcsolása előtt vagy
bármikor kinyitják és becsukják
• Bizonyos körülmények között a jármű kikapcsolása után 5 hangjelzést ad, és vizuális
üzenetet jelenít meg a Vezető Információs Központban
• A jármű minden be- és kikapcsolásakor csak egyszer aktiválódik, és egy második út
alkalmával újra kell aktiválni
Első középkonzol
• Fedett tároló
• Kettős pohártartó
• Kis és nagy tárolóedények
• Elektronikus klímaszabályozás és második sor fűtött ülésvezérlők
• Kiegészítő konnektor
• USB A/C port
• 110 voltos aljzat
Szőnyegpadló burkolat
Szőnyegpadlós szőnyegek
• Kivehető színes gombos padlószőnyegek az első és a második sorhoz
Világító küszöb
• Elől és hátul
• Biztosítson fényűzően megvilágított küszöböt és kiegészítő világítást, hogy segítsen
Önnek vagy utasainak éjszaka be- és kiszállni a járműből
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Elektromos dönthető és teleszkópos kormányoszlop
• Lehetővé teszi a vezető számára, hogy a kormánykereket felfelé vagy lefelé, a
kormányoszlopot pedig előre vagy hátra állítsa
• Használja az illesztőprogram memóriáját a memóriabeállítások mentéséhez és
előhívásához
• Az Easy Exit memóriában tárolva extra kényelmet biztosít a járműbe való be- vagy
kiszálláskor
Fűthető kormánykerék
• A jármű belső hőmérsékletétől függően az automatikus fűtött kormánykerék bekapcsol,
amikor az automatikus első ülésfűtés be van kapcsolva
• A kormányon lévő gomb megnyomásával manuálisan is be- és kikapcsolható
Kormánykerékre szerelt kezelőszervek
Kibővített valóság
• A 14,2 hüvelykes képátlójú kijelzőn látható élő kép arról, ami a jármű előtt van
• Ha egy navigációs útvonal aktív, a rendszer irányinformációkat fed le a megjelenített
élőképen
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Szem elé vetített kijelző (Head-up Display)
• A jármű adatait a szélvédőre vetíti alacsonyan a vezető látóterében, hogy segítsen az
úton tartani a tekintetét
• Teljes szín
• Sebesség-, hang-, telefon- és navigációs információkat tartalmaz
Elektromos ablakemelők gyorshajtással fel/le, valamint első és hátsó utasoldali gyorshajtással
Lágyan záródó ajtók
• Elől és hátul
Kulcs nélküli nyitás
Kulcs nélküli indítás
Távoli indítás
• Indítsa be járművét távolról, és szálljon be egy kényelmesen fűtött vagy hűtött járműbe,
az időjárástól és az előre beállított preferenciáktól függően
Univerzális otthoni távirányító
Adaptív sebességtartó automatika
Lopásgátló illetéktelen belépési rendszer
• Megszólaltatja a kürtöt és villogtatja az irányjelzőket, ha valaki megpróbálja kinyitni a
járművet a megfelelő kulcs vagy távirányító nélkül
• Segít megakadályozni az illetéktelen behatolást, segít megvédeni járművét
• Motor indításgátló
Dőlésérzékelő
• Érzékeli a jármű függőleges mozgását, és riasztást indít, ha járművét vagy kerekeit
vontatóval vagy emelővel emelik meg
Belső mozgásérzékelő
• A biztonsági rendszer részeként figyeli a belső mozgást a jármű belsejében
• Aktiválja a riasztást, ha illetéktelen belépést vagy mozgást észlel
Üvegtörés érzékelő
• Aktiválja a riasztást, ha az érzékelő a jármű hátsó üvegének jogosulatlan
megváltoztatását észleli
Vezeték nélküli telefon töltés
110 voltos konnektor
12 voltos kiegészítő elülső konnektor
• Az első középkonzol tárolórekeszében található
Háromzónás automata klíma
Hátsó klíma
Hátsó ablak páramentesítő
Hátsó kamera tükör alátéttel
• Kamerát használ, hogy széles és kevésbé akadályozott rálátást biztosítson a jármű
mögé vezetés közben 1
• Válthat a kameranézet és a hagyományos visszapillantó tükör között
• Lehetővé teszi a fényerő, a zoom és a függőleges dőlésszög beállítását
• A mosófolyadék a hátsó kamera lencséjéhez vezeti, hogy tisztán tartsa azt, és parancsra
permetezhet
Környezeti belső világítás
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Választható műszerfalhoz, ajtókhoz, lábtérhez, térképzsebhez és elülső ajtó
húzócsészékhez

KÜLSŐ
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22"--os, 12 küllős könnyűfém keréktárcsák, sötét Android felülettel polírozva
• 22"-es négyévszakos gumikkal párosítva
17" négyévszakos pót gumi
Pótkerék zár
• Felszereli és rögzíti a pótabroncsot a jármű alá
Panorámás elektromos napfénytető
Fényes fekete tetősínek
Fényes fekete karosszéria díszlécek
Felső aktív aero redőnyök
• A redőnyök nagy sebességnél automatikusan becsukódnak, hogy javítsák az
aerodinamikát
• A redőnyök kisebb fordulatszámon újra kinyílnak, vagy amikor a motortér hűtéséhez
szükséges
Automatikus fényszóró beállítás
• Automatikusan beállítja a fényszórók szintjét a jármű terhelési viszonyainak megfelelően
Automatikus be/ki fényszórók
LED-es fényszórók
• Automata szintező rendszer
• Biztosítson világos, intenzív fénysugarat, amely megvilágítja az utat
IntelliBeam automatikus távolsági fényszórók
• A környező forgalmi viszonyoknak megfelelően képes automatikusan be- és kikapcsolni
a jármű távolsági fényszóróit
Pocsolyalámpa Cadillac címerrel
• Megvilágítja a talajt a Cadillac Cresttel a jármű megközelítésekor és kiszálláskor a vezető
és az első utas külső tükör alatt
LED-es hátsó lámpák
• Jellegzetes könnyű pengekialakítással rendelkezik
• A magas, vékony függőleges LED-lámpák a tetővonal felé nyúlnak
Karosszériaszínben fűthető, vezetőoldali automatikusan sötétedő, elektromosan behajtható külső
tükrök beépített irányjelzőkkel
Akusztikus laminált üveg
• Segít távol tartani a forgalomtól és az út zajától
• Csillapítja a kívülről jövő hangokat, hogy csendes utazást biztosítson
Mélyen színezett üveg B oszloptól hátrafelé
• További védelmet nyújt a nap és a tükröződés ellen
• Színezett a hátsó oldalsó ablakok és a hátsó csomagtérajtó ablaka
Rainsense automata ablaktörlők
• Bekapcsolt állapotban automatikusan törli a szélvédőt, ha az érzékelők különböző
mértékű csapadékot észlelnek a szélvédőn
• A szakaszos funkció beállítja az ablaktörlők sebességét, hogy segítsen tisztán tartani a
szélvédőt különféle körülmények között
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Hátsó szakaszos ablaktörlő
Hátsó kamera tükör alátét
• A mosófolyadék a hátsó kamera lencséjéhez vezeti, és parancsra permetezhet
• Folyadékos öblítés a hátsó kamera lencséjén, hogy segítsen eltávolítani a sárt, port,
havat, jeget és nedvességet
Karosszériaszínű ajtókilincsek krómcsíkkal
• Tartalmazza a kulcsnélküli nyitást a vezető és az utas oldali ajtókon keresztül
Világító ajtókilincsek
• Az ajtókilincs finom LED-es kiemelő lámpával rendelkezik, amely megvilágítja a
jellegzetes, kifinomult megjelenést
Elektromos csomagtérajtó
• Lehetővé teszi a csomagtérajtó kinyitását és bezárását úgy, hogy egyszerűen berúgja a
lábát a lökhárító közepe alá
• A memóriamagasság funkció segítségével beprogramozhatja, hogy milyen magasra
nyíljon a kapu, hogy megfeleljen Önnek

BIZTONSÁG
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•

•

•

•

•

A fékasszisztens, amelyet arra terveztek, hogy segítse a vezetőt a megállításban vagy a jármű
sebességének csökkentésében
Továbbfejlesztett automatikus vészfékezés
• Együttműködik a Forward Collision Alert funkcióval, hogy elkerülje a frontális ütközést
egy észlelt járművel, amelyet követ
• A radar- és kameratechnológiát az erős vészfékezés automatikus biztosítására vagy a
vezető erős fékezésének fokozására használják
• Ez a funkció 3.6 km/h feletti sebességnél működik
Hátrameneti automatikus fékezés
• Segít elkerülni vagy csökkenteni az ütközések súlyosságát bizonyos tárgyakkal,
amelyeket közvetlenül Ön mögött érzékel
• Figyelmeztetéseket ad, és még automatikusan is képes erős vészfékezést végezni, ha
még nem kezdte el az erős fékezést
Első gyalogos fékezés
• Segít elkerülni vagy csökkenteni az ütközés súlyosságát egy gyalogossal, akit
közvetlenül Ön előtt észlel
• Gyalogos figyelmeztetést ad, és még automatikusan is képes erős vészfékezést
biztosítani, vagy fokozni a vezető erős fékezését
• A rendszer nappal 50 mph alatti sebességgel működik
• Korlátozott éjszakai és rossz látási teljesítményt nyújt
StabiliTrak, elektronikus menetstabilizáló rendszer kipörgésgátlóval
• Automatikusan segíti az irányíthatóság javítását, különösen vészmanőverek során, a
fékek és a meghajtási nyomaték beállításával, hogy segítsen a kívánt úton maradni
• Boruláscsökkentéssel
7 légzsák
• Elülső légzsákok a vezető és az első külső utas számára
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• Első külső utasérzékelő rendszer az elülső külső utasoldali légzsákhoz
• Az ülésre szerelt oldallégzsákok a vezető és az első külső utas számára
• A vezetőülés belső oldalára szerelt oldallégzsák
• Fejfüggönylégzsákok minden sorhoz külső üléshelyzetekben
Első külső utasérzékelő rendszer az elülső külső utasoldali légzsákhoz
Továbbfejlesztett automatikus parkolási asszisztens
• Kereshet egy párhuzamos vagy merőleges parkolóhelyet, majd kormányozhatja és
fékezheti a járművet arra a helyre, miközben szükség szerint sebességet vált
• A párhuzamos parkolás után is segíthet a jármű leparkolásában
• Amíg a funkció le- vagy leparkol, a járműben kell maradnia, és készen kell állnia a
felülbírálásra és az irányítás átvételére
HD Surround Vision
• Több kamerát használ, hogy digitális felülnézeti képet jelenítsen meg a jármű körüli
területről a hátsó kamerával vagy az elölnézetekkel együtt
• A kijelző képén elhelyezett első és hátsó dinamikus irányvonalak segítik a parkolási
manővereket azáltal, hogy megmutatják a jármű útvonalát
• Alacsony sebességen működik, és segíthet a parkolásban és a közeli tárgyak
elkerülésében.
• A fényképezőgép kijelzőjén további nézeteket is kiválaszthat
Trailer Side Blind Zone Alert
• Az utánfutó oldalsó vakzóna riasztása egy utánfuttatási funkció, amely oldalsó tükör
riasztást tud adni, ha mozgó járművet észlel az utánfutó hosszára kiterjesztett oldalsó
vak zónában
• Segítségével elkerülheti a sávváltásos ütközéseket
• További opcionális felszerelésre lehet szükség
Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés
• Figyelmezteti a jármű mögött észlelt bal vagy jobb keresztirányú forgalomra
hátramenetben
Hátsó gyalogos figyelmeztetés
• Segíthet figyelmeztetni a közvetlenül járműve mögött észlelt gyalogosokra, így gyorsan
intézkedhet
• A rendszer akkor működik, ha nappal hátramenetben van
• Korlátozott éjszakai és rossz látási teljesítményt nyújt
Lane Keep Assist sávelhagyásra figyelmeztető funkcióval
• Rövid, finom kormányforgatással figyelmezteti Önt, ha esetleg véletlenül kisodródik az
észlelt sávvonalakból, így kormányozhat, hogy biztonságosan a sávjában maradjon
• Ha szükséges, további sávelhagyásra figyelmeztető figyelmeztetéseket kaphat
• A rendszer riasztásai nem jelennek meg, ha használja az irányjelzőt, vagy azt észleli,
hogy szándékosan elhagyja a sávot
Elülső ütközés riasztás
• Figyelmeztetheti, ha potenciális frontális ütközést észlel az Ön által követett járművel, így
gyorsan intézkedhet
• A csomagtérajtó figyelmeztetést is küldhet, ha túl közelről követi a járművet
Automatikus biztonsági öv meghúzás
• Automatikusan aktiválódik vészfékezéskor és/vagy hirtelen vezetési manővereknél
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• Kiold, amikor a vezetési körülmények visszatérnek a normális szintre
Biztonsági figyelmeztető ülés
• Bal, jobb vagy mindkét oldali ülés vibrációs impulzusait használja, hogy segítsen
azonosítani a lehetséges ütközések irányát, így gyorsan intézkedhet
• Átválthat sípoló ütközések elkerülésére vonatkozó figyelmeztetésekre is
• Vezető és első utas övfeszítővel
Biztonsági öv a vezetéshez
• Megakadályozza a jármű eltolását a Parkolásból mindaddig, amíg a vezető biztonsági
öve nincs becsatolva
• Ösztönzi a biztonsági öv használatát
• 20 másodperc után lejár, és a Beállítások vagy a Teen Driver menüben kapcsolható be/ki
Hátsó gyermekbiztonsági ajtózárak
• Bekapcsolt állapotban megakadályozza, hogy az utasok a jármű belsejéből nyissa ki a
hátsó ajtókat
• A hátsó ajtókat csak kívülről engedje kinyílni
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer
• Figyeli az egyes gumiabroncsok nyomását, és figyelmezteti Önt, ha egy vagy több
gumiabroncsban alacsony a nyomás
• Tartalmazza a gumiabroncs-feltöltési figyelmeztetést
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