BMW Σειρά 2 Cabrio.
Επέκταση της νέας BMW Σειράς 2, απόλυτα δυναμική αίσθηση στην premium μικρή κατηγορία,
τώρα και σε μορφή Cabrio. Η BMW Σειρά 2 Cabrio είναι διάδοχος του δημοφιλέστερου cabrio
premium μοντέλου στον κόσμο σε αυτή την κατηγορία (έχουν πουληθεί πάνω από 130.000
μονάδες). Συστηματική εξέλιξη των κορυφαίων χαρακτηριστικών δυναμικής συμπεριφοράς,
απόδοσης, ευελιξίας, σπορτίφ κομψότητας, συναισθηματικής απήχησης, άνεσης,
λειτουργικότητας και ευφυούς δικτύωσης της BMW Σειράς 1 Cabrio. Συναρπαστική οδηγική
εμπειρία με ανοιχτή οροφή χάρη στην γνώριμη θέση οδήγησης BMW και το μεγάλο άνοιγμα
οροφής. Πίσω κίνηση – μοναδική στην κατηγορία – διασφαλίζει εξαιρετική δυναμική
συμπεριφορά. Λανσάρισμα από το Φεβρουάριο του 2015, συμπεριλαμβανομένης της BMW M235i
Cabrio από την BMW M Performance Automobile.

Ξεχωριστή εξωτερική σχεδίαση, παράλληλα με τη BMW Σειρά 2 Coupe, σπορ χαρακτηριστικά
BMW Cabrio και σαφής οπτική διαφοροποίηση από τα μοντέλα της BMW Σειράς 1. Κομψές,
επιμηκυμένες γραμμές, επίπεδη σιλουέτα με έντονη μεσαία γραμμή, δυναμικά ανάγλυφοι πίσω
θόλοι τροχών που παραπέμπουν στην πίσω κίνηση. Στοχευμένη εξατομίκευση μέσω των εκδόσεων
Advantage, Luxury Line, Sport Line και M Sport, κάθε μία με ειδική εξωτερική και εσωτερική
σχεδίαση και στοιχεία εξοπλισμού.

Κλασικές αναλογίες BMW με κοντούς προβόλους, μακρύ καπό, καμπίνα επιβατών τραβηγμένη
προς τα πίσω, μακρύ μεταξόνιο και φαρδύ μετατρόχιο. Σημαντικά αυξημένες διαστάσεις
συγκριτικά με τη BMW Σειρά 1 Cabrio: μήκος αυξημένο κατά 72 mm στα 4.432 mm, πλάτος κατά
26 mm στα 1.774 mm, μεταξόνιο κατά 30 στα 2.690 mm, εμπρός μετατρόχιο κατά 41 στα 1.521
mm και πίσω μετατρόχιο κατά 43 στα 1.556 mm. Αναβαθμισμένοι εσωτερικοί χώροι με
βελτιστοποιημένη πρόσβαση (είσοδος/έξοδος) για τους πίσω επιβάτες. Χώρος αποσκευών
αυξημένος κατά 30 L στα 335 L με την οροφή κλειστή ή κατά 20 L στα 280 L με οροφή ανοιχτή,
και πίσω πόρτα φαρδύτερη κατά 35mm συγκριτικά με του προηγούμενου μοντέλου. Η πλάτη του
πίσω καθίσματος αναδιπλώνεται μέσω μοχλού στο χώρο αποσκευών. Πλάτος ανοίγματος
αυξημένο κατά 150 mm στα 450 mm και ύψος 246 (+28) mm.

Νέα, ηλεκτρική υφασμάτινη οροφή με πρόσθετη μόνωση και βελτιστοποιημένη ακουστική άνεση,
ανοίγει και κλείνει σε 20 δευτ. πιέζοντας ένα μπουτόν, ακόμα και με ταχύτητες μέχρι 50 km/h αν
χρειαστεί. Επιλογή μεταξύ τριών αποχρώσεων οροφής: Black (στάνταρ), Anthracite με ασημί
ιριδίζων και Brown επίσης με ασημί ιριδίζων (προαιρετικό).

Εσωτερικό με χαρακτηριστική εμφάνιση BMW Cabrio που παραπέμπει σε κουπαστή πλοίου χάρη
στη ρέουσα γραμμή ώμου και το κάλυμμα της μαλακής οροφής, μαζί με μία μπάρα προστασίας
από ανατροπή που κρύβεται πίσω από τα πίσω προσκέφαλα εν στάση. Οδηγοκεντρικό cockpit,
υλικά υψηλής ποιότητας και φινίρισμα με ειδικές πινελιές για κάθε μοντέλο: κεντρική κονσόλα με
στιλπνές μαύρες επιφάνειες γύρω από τα χειριστήρια ραδιοφώνου και κλιματισμού, χρωμιωμένα
ένθετα για αεραγωγούς και αποκλειστικής σχεδίασης οθόνη ελέγχου κλιματισμού με λευκές
ενδείξεις σε μαύρο φόντο.
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BMW Σειρά 2 Cabrio (μέση κατανάλωση: 8,5–4,4 l/100 km, μέσες εκπομπές CO2: 199–116 g/km)
με κορυφαία δυναμική συμπεριφορά και μέγιστη απόδοση για την κατηγορία της. Τετρακύλινδροι
βενζινοκινητήρες με τεχνολογία BMW TwinPower Turbo στη BMW 228i Cabrio (180 kW/245 hp)
και BMW 220i Cabrio (135 kW/184 hp). Τετρακύλινδρος diesel από τη νέα οικογένεια κινητήρων
του BMW Group με τεχνολογία TwinPower Turbo και 140 kW/190 hp για τη BMW 220d Cabrio.
Οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic διατίθεται προαιρετικά. BMW M235i Cabrio νέο πρότυπο
ευελιξίας, ακρίβειας και συναισθηματικής απήχησης στην κατηγορία. Τρίλιτρος εξακύλινδρος εν
σειρά κινητήρας με τεχνολογία M Performance TwinPower Turbo και 240 kW/326 hp, ειδικά M
εξαρτήματα αναβάθμισης πλαισίου, αεροδυναμικά βελτιστοποιημένα στοιχεία αμαξώματος,
εξατομικευμένη σχεδίαση cockpit και οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic Sport, προαιρετικά.

Εκτενής χρήση τεχνολογίας BMW EfficientDynamics στάνταρ: Air Curtains και λειτουργία Auto
Start Stop σε συνδυασμό με μηχανικό και αυτόματο κιβώτιο. Το ECO PRO mode ενεργοποιείται
μέσω στάνταρ διακόπτη Driving Experience Control, περιλαμβάνεται λειτουργία coasting σε
συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο και Proactive Driving Assistant εάν έχει παραγγελθεί Σύστημα
Πλοήγησης Professional.

Εξαιρετική ευελιξία και εντυπωσιακή οδηγική άνεση χάρη στην πίσω κίνηση, διαμήκως
τοποθετημένοι κινητήρες, ισορροπημένη κατανομή φορτίου άξονα και προηγμένη τεχνολογία
πλαισίου, εμπρός άξονας δύο συνδέσμων με γόνατα ελατηρίων και πίσω άξονας πέντε συνδέσμων
με ειδική ρύθμιση για το μοντέλο. Electric Power Steering και υψηλής απόδοσης σύστημα
πέδησης, στάνταρ. Μεταβλητό, σπορ σύστημα διεύθυνσης, Φρένα M Sport και προσαρμοζόμενη
ανάρτηση Adaptive M με ηλεκτρονικά ελεγχόμενους αποσβεστήρες προαιρετικά. Όλα τα μοντέλα
φέρουν στάνταρ σύστημα ελέγχου ευστάθειας DSC με DTC και ηλεκτρονική λειτουργία
κλειδώματος για το διαφορικό του πίσω άξονα. Μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης M
Performance διατίθεται για την BMW M235i Cabrio από τη Γκάμα Γνήσιων Αξεσουάρ BMW.

Στρεπτική ακαμψία αμαξώματος αυξημένη κατά 20% συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο. Τα
καλύτερα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά έναντι του ανταγωνισμού. Βελτιστοποιημένο βάρος
χάρη στην ευφυή σχεδίαση βάρους. Δομή αμαξώματος με ακριβώς προκαθορισμένες
παραμόρφωσης, βασισμένες στη BMW Σειρά 1 που βαθμολογήθηκε με πέντε αστέρια Euro NCAP.
Ολοκληρωμένη προστασία επιβατών με εξοπλισμό ασφάλειας που περιλαμβάνει εμπρόσθιους και
πλευρικούς αερόσακους/οροφής καθώς και ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από ανατροπή.
Προστασία πεζών βελτιστοποιημένη με ενεργό καπό και ζώνες προκαθορισμένης παραμόρφωσης
στο εμπρός τμήμα του αυτοκινήτου.

Υψηλής ποιότητας στάνταρ εξοπλισμός που περιλαμβάνει ηλεκτρική και ηχομονωμένη οροφή,
BMW Professional radio με λειτουργικό σύστημα iDrive και Control Display σε σχεδίαση
flatscreen, αυτόματο έλεγχο κλιματισμού με Cabrio mode, προαιρετική δερμάτινη επένδυση με
τεχνολογία SunReflective για μείωση της θέρμανσης των επιφανειών στην άμεση ηλιακή
ακτινοβολία. Προαιρετικό σύστημα Πλοήγησης Professional με Touch Controller, το πρώτο
μοντέλο BMW με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων πλοήγησης μέσω της ενσωματωμένης
κάρτας SIM του αυτοκινήτου.
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Εκτεταμένη γκάμα συστημάτων υποστήριξης οδηγού και υπηρεσιών μετακίνησης φιλοσοφίας
BMW ConnectedDrive: anti-dazzle High Beam Assistant, Adaptive Headlights, Parking Assistant,
κάμερα οπισθοπορείας, Driving Assistant, Speed Limit Info με οθόνη πληροφοριών
απαγορευτικών προσπέρασης, cruise control με λειτουργία πέδησης, εκτεταμένη ενσωμάτωση
smartphones & music players, Real Time Traffic Information, Online Entertainment, εκτεταμένες
λειτουργίες από εφαρμογές για διαδικτυακές υπηρεσίες όπως Facebook και Twitter.

Εκδόσεις μοντέλου:
BMW M235i Cabrio: Εξακύλινδρος εν σειρά βενζινοκινητήρας με τεχνολογία M Performance
TwinPower Turbo (υπερσυμπιεστές twin-scroll, High Precision Direct Injection, μεταβλητός
χρονισμός βαλβίδων VALVETRONIC, Double-Vanos).
Κυβισμός: 2.979 cc, ισχύς: 240 kW/326 hp στις 5.800 – 6.000 rpm, μέγιστη ροπή: 450 Nm στις
1.300 – 4.500 rpm.
Επιτάχυνση [0 – 100 km/h]: 5,2 δευτ. (αυτόματο: 5,0 δευτ.), τελική ταχύτητα: 250 km/h.
Μέση κατανάλωση: 8,5 (7,9) lit/100 km, εκπομπές CO2: 199 g/km (184 g/km), πρότυπα
εκπομπών ρύπων: EU6.

BMW 228i Cabrio: Τετρακύλινδρος εν σειρά βενζινοκινητήρας με τεχνολογία BMW TwinPower
Turbo (υπερσυμπιεστές twin-scroll, High Precision Direct Injection, μεταβλητός χρονισμός
βαλβίδων VALVETRONIC, Double-Vanos.
Κυβισμός: 1.997 cc, ισχύς: 180 kW/245 hp στις 5.000 – 6.500 rpm, μέγιστη ροπή: 350 Nm στις
1.250 – 4.800 rpm.
Επιτάχυνση [0 – 100 km/h]: 6,1 δευτ. (αυτόματο: 6.0 δευτ.), τελική ταχύτητα: 250 km/h.
Μέση κατανάλωση: 6,8 (6,6) lit / 100 km , εκπομπές CO2: 159 g/km (154 g/km), πρότυπα
εκπομπών ρύπων: EU6.

BMW 220i Cabrio: Τετρακύλινδρος εν σειρά βενζινοκινητήρας με τεχνολογία BMW TwinPower
Turbo (υπερσυμπιεστές twin-scroll, High Precision Direct Injection, μεταβλητός χρονισμός
βαλβίδων VALVETRONIC, Double-Vanos.
Κυβισμός: 1.997 cc, ισχύς: 135 kW/184 hp στις 5.000 – 6.250 rpm, μέγιστη ροπή: 270 Nm στις
1.250 – 4.500 rpm.
Επιτάχυνση [0 – 100 km/h]: 7,5 δευτ. (αυτόματο: 7,6 δευτ.), τελική ταχύτητα: 231 km/h (226
km/h).
Μέση κατανάλωση*: 6,8 – 6,5 (6,4 – 6,2) lit / 100 km, εκπομπές CO2*: 159 – 152 g/km (149 – 144
g/km), πρότυπα εκπομπών ρύπων: EU6.
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BMW 220d Cabrio: Τετρακύλινδρος εν σειρά diesel με τεχνολογία BMW TwinPower Turbo
(υπερσυμπιεστές με μεταβλητή γεωμετρία, άμεσος ψεκασμός common rail με ηλεκτρομαγνητικά
μπεκ, μέγιστη πίεση ψεκασμού: 2.000 bar).
Κυβισμός: 1.995 cc, ισχύς: 140 kW/190 hp στις 4.000 rpm, μέγιστη ροπή: 400 Nm στις 1.750 –
2.500 rpm.
Επιτάχυνση [0 – 100 km/h]: 7,5 δευτ. (αυτόματο: 7.4 δευτ.), τελική ταχύτητα: 225 km/h (225
km/h).
Μέση κατανάλωση*: 4,7 – 4,4 (4,4 – 4,1) lit / 100 km, εκπομπές CO2 *: 124–116 g/km (116 – 108
g/km), πρότυπα εκπομπών ρύπων: EU6.

