
Ο βασικός εξοπλισμός της BMW iX3 περιλαμβάνει: 

• Έκδοση Inspiring 

• Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος 

• Ράγες οροφής με φινίρισμα αλουμινίου 

• BMW Individual Εξωτερικά διακοσμητικά στοιχεία από αλουμίνιο  

• Ζάντες ελαφρού κράματος 19''  

• Προβολείς LED με εκτεταμένες λειτουργίες και πίσω φώτα LED 

• Ενεργή Προστασία 

• Ακουστική προστασία για πεζούς 

• Επένδυση καθισμάτων από δερματίνη 

• Θέρμανση καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού 

• Ρύθμιση καθίσματος, ηλεκτρική, με μνήμη για το κάθισμα του οδηγού 

• Ρύθμιση πλάτης καθίσματος στα πίσω καθίσματα 

• BMW Live Cockpit Professional με Σύστημα Πλοήγησης και οθόνη αφής 10,25" – IPA 

με φωνητικό έλεγχο λειτουργιών 

• Πίνακας οργάνων με έγχρωμη πλήρως ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων 12,3" 

• DAB Tuner 

• Teleservices - Υπηρεσίες ConnectedDrive - Κλήση έκτακτης ανάγκης 

• Απομακρυσμένες υπηρεσίες – Concierge Services – Πληροφορίες κυκλοφορίας σε 

πραγματικό χρόνο (RTTI) – Ενσωμάτωση Smartphone (Apple CarPlay/Android Auto) 

• Απομακρυσμένη Αναβάθμιση Λογισμικού 

• Σύστημα τηλεφωνίας Comfort με ασύρματη φόρτιση κινητού 

• Driving Assistant Professional 

• Parking Assistant 

• Εσωτερικός και εξωτερικός καθρέπτης με λειτουργία αυτόματης σκίασης 

• Γυάλινη οροφή Panorama 

• Ατμοσφαιρικός φωτισμός 

• Πακέτο αποθηκευτικών χώρων 

• Γαλβανιζέ διακοσμητικά χειριστηρίων 

• Επένδυση πίνακα οργάνων με συνθετικό δέρμα 

• Σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 

• Διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού σε μαύρο γυαλιστερό με Pearl Chrome 



• Αυτόματος κλιματισμός (3 ζωνών) 

• Καλώδιο φόρτισης (Mode 3), τριφασικό 

• Σύστημα φόρτωσης αντικειμένων μεγάλου μήκους 

• Αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών 

• Σύστημα ένδειξης πίεσης ελαστικών 

• Σύστημα συναγερμού 

• Διαχωριστικό δίκτυ χώρου αποσκευών 

• Βελούδινα ταπέτα 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Βάρος σε kg 2.260 

Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg 540 

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε lt 510 

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW (PS) σε σ.α.λ. 210 (286)/6.000 

Ροπή ηλεκτροκινητήρα (Nm) 400 

Τελική ταχύτητα σε km/h 180 

Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. 6,8 

Ηλεκτρική αυτονομία σε km 459 

Συνολική χωρητικότητα μπαταρίας ιόντων λιθίου σε kWh 80 

Ταχεία φόρτιση, π.χ. σταθμός ταχείας φόρτισης με εναλλασόμενο ρεύμα: 125 A: 50 kW (80%) 34 λεπτά 

Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας υψηλής τάσης σε h στα 16 A (80%) 7,5 ώρες 

Ηλεκτρική κατανάλωση σε kWh/100 km 18,6-19,0 

Εκπομπές CO₂ σε συνδυασμένο κύκλο σε g/km 0 

 


