Tesla Model S 75D

Parametry elektromobilu
parametr

jednotky

hodnota

body (10 max.)

Komentář

9

COOL faktor

FUN faktor
7,5
ECO faktor
5,5
Dynamika
výkon
kW / koní
245 / 333
kroutící moment
Nm
525
hnaná náprava
obě (AWD)
zrychlení 0-100 km/h
s
4,4
maximální rychlost
km/h
225
pohot. hmotnost
kg
2090
kilogramový výkon
W/kg
117
Baterie a nabíjení
kapacita baterie nominální
kWh
75
kapacita baterie využitelná
kWh
72,5
aktivní řízení teploty baterie
ANO
špičkově řešeno
AC rychlost nabíjení
kW max.
16,5
DC rychlost nabíjení
kW max.
120
DC nabíjecí konektor
typ
Mennekes Typ 2
časovač a limit nabíjení
ano
Vehicle-to-grid
ne
Spotřeba a dojezd
spotřeba EPA / reálná*
kWh/100 km
17 / 18,6
dojezd EPA / reálná*
kWh/100 km
417 / 390
mobilní aplikace
ano
výborně udělané
rekuperace brzdné síly
ano, One Pedal Driving
dva stupně síly rekuperace
Interiér a praktičnost
srovnání s Jaguarem I-PACE?
design interiéru
funkční purismus, jednoduchost
skleněná střecha
dílenské zpracování
obstojné
najdete místa která nelícují
tichost
slušná
infotainment
pokročilý 17" infotainment, angličtina
over-the-air aktualizace
kaplička
plně digitální nepodporuje Apple CarPlay či Android Auto
parkovací senzory a kamera
12 senzorů a špičková kamera
možnost nahrávání pohybu kolem vozu
tepelné čerpadlo
ne, kabina využívá odporový ohřev
topení, zdá se, nebyla priorita
vyhřívání volantu a sedadel
všechna sedadla, plus volant
kožená sedadla, elektricky ovládaná
umělá kůže, ano oběkrásný světlý interiér, výborné bederní opěrky
zadní sedadla
60/40, bez ski průchodu
ergonomie a vnitřní prostor
výborná ergonomie a bohatý vnitřní p.
objem kufrů
l
804
celkem; z toho 150 L vpředu
Exteriér a bezpečnost
design exteriér
krása, purismus, funkčnost, Cx 0,24
LED světla
ano, vpředu i vzadu
barvy
vyberete si (za příplatky)
délka
cm
497
šířka bez / se zrcátky
cm
196 / 220
výška
cm
145
světlá výška
cm
14
rozvor
cm
296
podvozek
víceprvková n. vzadu
vzduchové tlumení
Euro NCAP / NHTSA bezpečnost
*****
historicky nejlepší NHTSA výsledek
inteligentní asistenti
ANO
lze dodatečně dokoupit
head up display
ne
střešní nosiče
ano, jako příslušenství
nosnost 75 kg
tažné zařízení
ne
Cena a servis
záruka auto
let / km
4 / 80 000
záruka baterie
let / km
8 / bez omezení
servisní intervaly
let / km
dobrovolné
základní cena vč. DPH
88 880 Euro
za model long range!
*zdroj:

https://ev-database.org/car/1070/Tesla-Model-S-75D

