
Tabela de Equipamentos Renault Duster Oroch

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

Abertura interna da tampa de combustível

Acelerador eletrônico

Alarme sonoro de advertência de luzes acesas

Alerta sonoro da reserva de combustível

Apoio de braço nas portas dianteiras

Ar-condicionado

Ar quente

Banco do motorista com regulagem em altura

Bolsa tipo canguru atrás dos bancos dianteiros

Computador de bordo com 10 funcionalidades

Direção hidráulica

Duas tomadas 12V

Iluminação do interior central dianteira

Iluminação do interior central traseira

Iluminação do porta-luvas

Indicador de temperatura externa

Indicador de troca de marcha (GSI)

Luz de leitura do passageiro

Para-sol do motorista com espelho de cortesia

Para-sol do passageiro com espelho de cortesia

Piloto automático (controlador e limitador de velocidade)

Relógio digital

Retrovisores externos com regulagem elétrica

Retrovisores externos com regulagem manual

Sensor de estacionamento traseiro 

Travas elétricas nas portas

Vidro do motorista com função one touch e sistema antiesmagamento

Vidros dianteiros elétricos

Vidros traseiros elétricos 

Volante com regulagem de altura

Volante com revestimento em couro natural e sintético

ESTILO EXTERIOR / INTERIOR

Bancos com revestimento parcial em couro natural e sintético

Versões



Barras de teto longitudinais

Santantônio

Luzes diurnas (DRL)

Rodas em liga leve aro 16''

SISTEMA MULTIMÍDIA

4 alto-falantes

Comando de áudio e celular na coluna de direção (comando satélite)

Conexão Bluetooth® para áudio e telefone

Funções Eco-Coaching e Eco-Scoring integradas ao Media NAV

Rádio 3D Sound by Arkamys com conexão USB e auxiliar 

Rádio CD MP3 ("3D Sound by ARKAMYS") com conexão USB/iPod e AUX

Sistema multimídia Media NAV Evolution com tela touchscreen 7’’ e GPS

SEGURANÇA

Airbags duplos dianteiros

Alarme perimétrico

Barra de proteção lateral nas portas

Brake light

Chave com comando de travamento a distância por rádio frequência

Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos

Cintos de segurança laterais traseiros de 3 pontos

Desembaçador do vidro traseiro

Dois apoios de cabeça dianteiros com ajuste de altura

Três apoios de cabeça traseiros reguláveis em altura

Faróis de neblina

Freios ABS com EBD e AFU

Protetor do cárter

Sistema CAR (travamento automático das portas a 6 km/h)

Trava para crianças nas portas traseiras

Legenda

Branco Neige

Verde Esmeralda (Lançamento)

CORES 

Cinza Acier

Prata Etoile

Preto Nacré

Vermelho Fogo


