


TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

6 707 8000Tālrunis informācijai un pieteikumiem 
uz testa braucieniem

PEUGEOT 2008
DZINĒJS 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.5 BlueHDi 1.5 BlueHDi
Degviela benzīns dīzeļdegviela
Dzinējs, tilpums (cm3) 1119 1499
Jauda kW/Zs 74/101 96/131 96/131 114/155 75/100 96/131
Max griezes moments Nm 205 230 230 240 n.i. 300
TRANSMISIJA 6 M/T 6 M/T 8 A/T 8 A/T 6 M/T 8 A/T
Maksimālais ātrums km/h 185 196 196 208 180 195
Paātrinājums 0-100 km/h sek. 10,9 8,9 9,1 8,2 n.i. 9,3
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 
Kombinētajā ciklā* (WLTP) 5.5 5.6 6.0 6 4.4 4.8
CO2 izmeši kombinētajā ciklā (g/km) 125 127 136 117 125
AUTOMAŠĪNAS GABARĪTI** 1550 / 4300 / 2605 / 1770
Automašīnas pašmasa, ieskaitot vadītāju, (kg) 1324 1328 1338 1344 n.i. 1404
Masa piekabei aprīkotai ar bremzēm, (kg) 1200 1200 1200 1200 n.i. 1200
Bagāžas nod. tilpums (līdz bagāžas pārklājam), (l) 405
Bagāžas nod. tilpums (līdz pr. sēdekļiem un jumtam), (l) 1467
Degvielas tvertnes tilpums, (l) 44 41
*) Degvielas patēriņa datus sniedzis ražotājs, un tie ir iegūti ideālos ceļa apstākļos. Reālie degvielas patēriņa rādītāji var atšķirties atkarībā no ceļa un laika apstākļiem, kā arī braukšanas stila.
**) Maksimālais automašīnas augstums / garums / riteņu bāze / platums, mm

PEUGEOT 2008 APRĪKOJUMA LĪMEŅI

Par Peugeot automašīnu pilna aprīkojuma un papildu aprīkojuma iespējām lūgums jautāt mūsu pārdošanas konsultantiem.

VIRSBŪVES KRĀSU VEIDI

Atkarībā no aprīkojuma līmeņa krāsu pieejamība var atšķirties! Šeit attēlotās krāsas ir tikai informatīvas un var ievērojami atšķirties no reālajām auto krāsām. 
Lūdzu  interesējieties par katru konkrēto krāsu pie mūsu pārdošanas konsultantiem.
Par automašīnu un to aprīkojuma cenām un komplektācijas iespējām lūdzam interesēties pie mūsu auto tirdzniecības konsultantiem!
Visām PEUGEOT automašīnām ir ražotāja garantija 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma!

PAPILDUS APRĪKOJUMS
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DROŠĪBA
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS), avārijas 
bremzēšanas palīdzības sistēma (EBA), el. 
bremzēšanas spēka kontrole (EBD), vilces 
kontrole (ASR); ESP stabilitātes kontrole
Kruīza kontrole un ātruma ierobež., ceļa zīmju 
atpazīšana (SLI/ISA), avārijas brīdin.sist. (FCW), 
avārijas bremz.sist. (AEBS2), aktīvās joslas 
uzturēšanas palīdzība (CIA)

– – – – –

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs, ceļa 
zīmju atpazīšana (ETSR), avārijas brīdin.sist. 
(FCW), avārijas bremzēšanas sist. (AEBS2), 
aktīvās joslas uzturēšanas palīdzība (CIA), 
autovadītāja uzmanības izsekošanas sist.(DAA3)

– – – –

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs, ceļa 
zīmju atpazīšana (ETSR), avārijas brīdin.sist. 
(FCW), uzlabota avārijas bremzēšanas sist. ar 
velosipēdistu un gājēju atpazīšanu (AEBS3), 
aktīvās joslas uzturēšanas palīgsist.(CIA), 
autovadītāja uzmanības izsekošanas sist. (DAA3)

– – 252 – – –

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs, ceļa 
zīmju atpazīšana (ETSR), avārijas brīdin. sist.
(FCW), uzlabota avārijas bremzēšanas sist.
ar velosipēdistu un gājēju atpazīšanu (AEBS3), 
aktīvās joslas uzturēšanas palīgsist. (CIA), 
autovadītāja uzmanības izsekošanas sist.(DAA3)

– – – –

Drive Assist aprīkojums (tikai M/T): adaptīvā 
kruīza kontrole (ACC 30), uzlabota avārijas 
bremzēšanas sist. ar velosipēdistu un gājēju 
atpazīšanu (AEBS3)

– – – 645 645

Drive Assist aprīkojums (tikai A/T): adaptīvā 
kruīza kontrole ar apstāšanās funkc.(ACC Stop 
and Go), uzlabota avārijas bremzēšanas sist. 
ar velosipēdistu un gājēju atpazīšanu (AEBS3), 
joslas saglabāšanas palīgsist. (LPA)

– – – 705 423

Aizmugurējie parkošanās sensori – – –
Aklās zonas uzraudzības sistēma – – – –
Aizmugurējie parkošanās sensori + aizmugures 
kamera VISIOPARK 1 463 – –

Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori, 
aizmugures kamera VISIOPARK 1 – – – –

Pusautomātiskā parkošanās palīdzība Park Assist 
2 (stūrēšana) – – – – 594
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Rūpnīcas signalizācija – – 302
6 drošības spilveni: priekšējie drošības spilveni 
vadītājam un pasažierim, priekšējie sānu drošības 
spilveni, drošības aizkari vad. un pasažierim, 
atslēdzams priekš. pasaž. drošības spilvens
Netiešā riepu spiediena uzraudzības sistēma
ISOFIX stiprinājumi uz aizmug.sēdekļiem (2 gab.)
Elektroniskā stāvbremze – –
KOMFORTS
Bezatslēgas iedarbināšanas sistēma – – –
Autom. atslēgšana un iedarbin. bez atslēgas – – 337
El. vadāmi un apsildāmi durvju spoguļi ar LED 
sānu indikatoriem – – – – –

Elektroniski nolokāmi sānu spoguļi –
Ar vienu pieskārienu el. reg. priekšējie un aizmug. 
logu pacēlāji ar pretiespiešanas funkciju
Apsildāms priekšējais stikls, priekšējā vējstikla 
apakšējā daļa un vadītāja puse – – 100

Apsildāmi priekšējie sēdekļi 252
Bez rāmja atpakaļskata spog.(pašaptumšojošs) – – – –
Manuāli vadāms gaisa kondicionētājs – – – – –
Automātiskais gaisa kondicionētājs –
AUDIO UN KOMUNIKĀCIJA
3,5’’ ekrāns informācijas panelī – – –
3D digitāls informācijas panelis – – –
6 skaļruņi
RCC A2*: DAB Radio, 7’’ skārienjūtīgs ekrāns, USB – – – –
RCC A2*: DAB Radio, 7’’ skārien. ekrāns, 4 x USB – – – –
NAC B2**: 7’’ skārienjūtīgs ekrāns, 2 x USB 594 – – – –
NAC B4**: 10’’ skārienjūtīgs ekrāns, 4 x USB – – – 957
NAC B4**: 10’’ skārienjūtīgs ekrāns, 4 x USB – – 957 – – –
Bezvadu viedtālruņa uzlādes sistēma – – 171 136
ĀRPUSE
Tonēti aizmugurējie logi (aptumšoti) – –
LED dienas gaismas
Priekšējie miglas lukturi ar pagrieziena funkciju 136
Halogēnie priekšējie lukturi, lietus sensori – – – – –
Eco LED priekš. lukturi, autom.stikla tīrītājs. – – –
Pilnie LED lukturi (autom.), tālo gaismu autom. 
ieslēgš. (High Beam Assist), autom.stikla tīrītājs – – – –

Gareniskie jumta stieņi – –
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Elektroniski darbināma stikla jumta lūka – – – – 927
“Black diamond” jumts – – 352
SALONS
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
Pasažiera sēdekļa augstuma reg., roku balsts 
vidējā daļā – –

LED salona apgaismojums salonā (panelī un 
priekšējās durvīs) – – – –

Divu līmeņu bagāžnieka grīda –
Multifunkcionāla ādas stūre
APDARE
Tumša tekstila salona apdare PNEUMA 3D – – – –
Tumša TEP/tekstila salona apdare TRAXX – – – –
Tumša TEP/tekstila salona apdare CAPY – – – – –
Tumšs pusādas salons (vidū tekstils, malās 
ādas) CAPY – – – – –

Divu toņu pusādas salons (pelēks alcantara vidū, 
tumša āda malās), sēdekļu apsilde – – – – –

Tumšs ādas salons NAPPA, sēdekļu apsilde, 
augstumā reg. priekš. sēdekļi, vadītāja sēdekļa el.reg. – – – – 2772

CITS APRĪKOJUMS
Noņemams piekabes āķis + elektroinstalācija 594
RIEPAS, DISKI
16 ‘’ tērauda diski, dekoratīvās disku uzlikas 
ARES***; 195/55 R16 – – – – –

16 ‘’ tērauda diski, dekoratīvās disku uzlikas 
ARES****, riepas izmērs 195/55 R16 20 – – – – –

16 ‘’ vieglmetāla diski ANTHRA***, 215/65 R16 – – – – –
16 ‘’ vieglmetāla diski ANTHRA****, 195/55 R16 – 20 – – – –
17 “ vieglmetāla diski ONYX***; 215/60 R17 – – –
17 “ vieglmetāla diski ONYX ****, 215/60 R17 – – 20 –
FOCAL Premium HiFi sistēma + 17 “ vieglmetāla 
diski ONYX***,  215/60 R17 – – – – 1411 –

18’’ vieglmetāla diski STORM***, 215/55 R18 – – – – –
18’’ vieglmetāla diski STORM****, 215/55 R18 – – – – – 20
FOCAL Premium HiFi sistēma + 18’’ vieglmetāla 
diski STORM***, 215/55 R18 – – – – – 1411

FOCAL Premium HiFi sistēma + 18’’ vieglmetāla 
diski melns ONYX***, 215/55 R18 – – – – 1411

“GRIP CONTROL bezceļa braukšanas režīmi.” 
Nav pieejams ar: ZHQ3, ZHQ4, ZHQ6, ZHKO. – – – 423 –

KRĀSA
ACTIVE ACTIVE 

PACK ALLURE ALLURE 
PACK GT GT PACK

Balts Banquise 201 – –
Balts Nacré 594
Pelēks Artense 423
Pelēks Platinum 423
Melns Onyx 504
Zils Vertigo 594
Sarkans Elixir 594
Oranžs Fusion

*) Android Auto, Apple Carplay; **) navigācijas ierīce, DAB radio, Android Auto, Apple Carplay; ***) + riepu remonta komplekts; ****)  + riepu remonta komplekts; rezerves riteņa priekšgatavība

PAPILDUS APRĪKOJUMS VISĀM KOMPLEKTĀCIJĀM:
PAPILDU GARANTIJA
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 100 000 km 162
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 150 000 km 337
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 200 000 km 621
AKSESUĀRI (* UZSTĀDĪŠANAS IZMAKSAS NAV IEĶLAUTAS)
KOMFORTS
Centrālais roku balstu komplekts 139
Pie galvas balsta stiprināms drēbju pakaramais 25
TRANSPORTĒŠANAS RISINĀJUMI
Bagāžas nodalījuma paklājiņš 50
Viegli noņemams sakabes āķis 414
Piekabes elektopievads 13 kontaktu 167
Bagāžas nodalījuma paklājiņš 49

Bagāžas nodalījuma paklājiņš (elastīgs) 35
Bagāžas nodalījuma paklājiņš (bez noņemamas grīdas) 48
Bagāžas nodalījuma paklājiņš (ar noņemamu grīdu) 48
STILS
Durvju sliekšņa apdare ar gaismu 226
AIZSARDZĪBA
Tekstila grīdas paklāji 32
Velūra grīdas paklāji 57
Gumijas grīdas paklāji 57
Priekšējie dubļu aizsargi 43
Tekstila paklāju komplekts E2008 31
Tekstila paklāju komplekts 2008 32
3D paklāju komplekts 2008 52
Velūra paklāju komplekts 2008 57
Gumijas paklāju komplekts E2008 51

Gumijas paklāju komplekts 2008 57
Aizmugurējie dubļu aizsargi 43
MULTIMEDIJI
Multivides ierīču atbalsts 115
Bezvadu lādētājs 165

Balts Banquise (WPPO) Melns Onyx (P0XY) Pelēks Platinum (VLM0) Pelēks Artense (F4M0)

Balts Nacré (N9M6) Sarkans Elixir (M5VH) Oranžs Fusion (M02S) Zils Vertigo (M6SM)





TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

6 707 8000Tālrunis informācijai un pieteikumiem 
uz testa braucieniem

PEUGEOT e-2008

*) Enerģijas patēriņa datus sniedzis ražotājs, un tie ir iegūti ideālos ceļa apstākļos. Reālie enerģijas patēriņa rādītāji var atšķirties atkarībā no ceļa un laika apstākļiem, kā arī braukšanas stila.
**) Maksimālais automašīnas augstums / garums / riteņu bāze / platums, mm

PEUGEOT 2008 APRĪKOJUMA LĪMEŅI

Par Peugeot automašīnu pilna aprīkojuma un papildu aprīkojuma iespējām lūgums jautāt mūsu pārdošanas konsultantiem.

VIRSBŪVES KRĀSU VEIDI

Atkarībā no aprīkojuma līmeņa krāsu pieejamība var atšķirties! Šeit attēlotās krāsas ir tikai informatīvas un var ievērojami atšķirties no reālajām auto krāsām. 
Lūdzu interesējieties par katru konkrēto krāsu pie mūsu pārdošanas konsultantiem.

Par automašīnu un to aprīkojuma cenām un komplektācijas iespējām lūdzam interesēties pie mūsu auto tirdzniecības konsultantiem!
Visām PEUGEOT automašīnām ir ražotāja garantija 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma! Elektromobiļa vilkmes akulumatora garantija ir 8 gadi vai 160 000 km (kas iestājas ātrāk) un 70% no tā uzlādes kapacitātes.

DZINĒJS Electric
Degviela Elektrība
Jauda kW/Zs 100/136
Max griezes moments Nm 260
TRANSMISIJA A/T
Maksimālais ātrums km/h 150
Paātrinājums 0-100 km/h sek. 9.0
ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ 
Elektrības patēriņš (EC/AC kombinēts) (kWh/100km) 16.1
Autonomija (WLTP) km 320
Vilkmes akumulatora baterija (kWh) 50
AUTOMAŠĪNAS GABARĪTI** 1550 / 4300 / 2605 / 1770
Automašīnas pašmasa, ieskaitot vadītāju, (kg) 1623
Bagāžas nod. tilpums (līdz bagāžas pārklājam), (l) 405
Bagāžas nod. tilpums (līdz pr. sēdekļiem un jumtam), (l) 1467

PAPILDUS APRĪKOJUMS
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DROŠĪBA
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS), avārijas 
bremzēšanas palīdzības sistēma (EBA), el. 
bremzēšanas spēka kontrole (EBD), vilces 
kontrole (ASR); ESP stabilitātes kontrole
Kruīza kontrole un ātruma ierobež., ceļa zīmju 
atpazīšana (SLI/ISA), avārijas brīdin.sist. (FCW), 
avārijas bremz.sist. (AEBS2), aktīvās joslas 
uzturēšanas palīdzība (CIA).

– – – – –

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs, ceļa 
zīmju atpazīšana (ETSR), avārijas brīdin.sist. 
(FCW), avārijas bremzēšanas sist. (AEBS2), 
aktīvās joslas uzturēšanas palīdzība (CIA), 
autovadītāja uzmanības izsekošanas sist.(DAA3).

– – – –

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs, ceļa 
zīmju atpazīšana (ETSR), avārijas brīdin.sist. 
(FCW), uzlabota avārijas bremzēšanas sist. ar 
velosipēdistu un gājēju atpazīšanu (AEBS3), 
aktīvās joslas uzturēšanas palīgsist.(CIA), 
autovadītāja uzmanības izsekošanas sist. (DAA3). 

– – 252 – – –

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs, ceļa 
zīmju atpazīšana (ETSR), avārijas brīdin. sist.
(FCW), uzlabota avārijas bremzēšanas sist.
ar velosipēdistu un gājēju atpazīšanu (AEBS3), 
aktīvās joslas uzturēšanas palīgsist. (CIA), 
autovadītāja uzmanības izsekošanas sist.(DAA3).

– – – –

Drive Assist aprīkojums (tikai M/T): adaptīvā 
kruīza kontrole (ACC 30), uzlabota avārijas 
bremzēšanas sist. ar velosipēdistu un gājēju 
atpazīšanu (AEBS3). 

– – – 645 645

Drive Assist aprīkojums (tikai A/T): adaptīvā 
kruīza kontrole ar apstāšanās funkc.(ACC Stop 
and Go), uzlabota avārijas bremzēšanas sist. 
ar velosipēdistu un gājēju atpazīšanu (AEBS3), 
joslas saglabāšanas palīgsist. (LPA).

– – – 705 423

Aizmugurējie parkošanās sensori – – –
Aklās zonas uzraudzības sistēma – – – –
Aizmugurējie parkošanās sensori + aizmugures 
kamera VISIOPARK 1 463 – –
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Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori, 
aizmugures kamera VISIOPARK 1 – – – –

Pusautomātiskā parkošanās palīdzība Park Assist 
2 (stūrēšana). – – – – 594

Rūpnīcas signalizācija – – 302
6 drošības spilveni: priekšējie drošības spilveni 
vadītājam un pasažierim, priekšējie sānu drošības 
spilveni, drošības aizkari vadītājam un pasaž.. 
Atslēdzams priekš. pasaž. drošības spilvens
Netiešā riepu spiediena uzraudzības sistēma
ISOFIX stiprinājumi uz aizmug.sēdekļiem (2 gab.)
Elektroniskā stāvbremze – –
KOMFORTS
Bezatslēgas iedarbināšanas sistēma – – –
Autom. atslēgšana un iedarbin. bez atslēgas – – 337
El. vadāmi un apsildāmi durvju spoguļi ar LED 
sānu indikatoriem – – – – –

Elektroniski nolokāmi sānu spoguļi –
Ar vienu pieskārienu el. reg. priekšējie un aizmug. 
logu pacēlāji ar pretiespiešanas funkciju
Apsildāms priekšējais stikls, priekšējā vējstikla 
apakšējā daļa un vadītāja puse – – 100

Apsildāmi priekšējie sēdekļi 252
Bez rāmja atpakaļskata spog.(pašaptumšojošs) – – – –
Manuāli vadāms gaisa kondicionētājs – – – – –
Automātiskais gaisa kondicionētājs –
AUDIO UN KOMUNIKĀCIJA
3,5’’ ekrāns informācijas panelī – – –
3D digitāls informācijas panelis – – –
6 skaļruņi
RCC A2*: DAB Radio, 7’’ skārienjūtīgs ekrāns, USB – – – –
RCC A2*: DAB Radio, 7’’ skārien. ekrāns, 4 x USB – – – –
NAC B2**: 7 ‘’ skārienjūtīgs ekrāns, 2 x USB 594 – – – –
NAC B4**: 10’’ skārienjūtīgs ekrāns, 4 x USB – – – 957
NAC B4**: 10’’ skārienjūtīgs ekrāns, 4 x USB – – 957 – – –
Bezvadu viedtālruņa uzlādes sistēma – – 171 136
ĀRPUSE
Tonēti aizmugurējie logi (aptumšoti) – –
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LED dienas gaismas
Priekšējie miglas lukturi ar pagrieziena funkciju 136
Halogēnie priekšējie lukturi, lietus sensori – – – – –
Eco LED priekš. lukturi, autom.stikla tīrītājs. – – –
Pilnie LED lukturi (autom.), tālo gaismu autom. 
ieslēgš. (High Beam Assist), autom.stikla tīrītājs – – – –

Gareniskās jumta stieņi – –
Elektroniski darbināma stikla jumta lūka – – – – 927
“Black diamond” jumts – – 352
SALONS
Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
Pasažiera sēdekļa augstuma reg., roku balsts 
vidējā daļā – –

LED salona apgaismojums salonā (panelī un 
priekšējās durvīs) – – – –

Divu līmeņu bagāžnieka grīda –
Multifunkcionāla ādas stūre
APDARE
Tumša tekstila salona apdare PNEUMA 3D – – – –
Tumša TEP/tekstila salona apdare TRAXX – – – –
Tumša TEP/tekstila salona apdare CAPY – – – – –
Tumšs pusādas salons (vidū tekstils, malās 
ādas) CAPY – – – – –

Divu toņu pusādas salons (pelēks alcantara vidū, 
tumša āda malās), sēdekļu apsilde – – – – –

Tumšs ādas salons NAPPA, sēdekļu apsilde, 
augstumā reg. priekš. sēdekļi, vadītāja sēdekļa el.reg. – – – – 2772

RIEPAS, DISKI
16 ‘’ tērauda diski, dekoratīvās disku uzlikas 
ARES***; 195/55 R16 – – – – –

16 ‘’ vieglmetāla diski ANTHRA***, 215/65 R16 – – – – –
17 “ vieglmetāla diski ONYX***; 215/60 R17 – – –
18’’ vieglmetāla diski STORM***, 215/55 R18 – – – – –
FOCAL Premium HiFi sistēma + 18’’ vieglmetāla 
diski melns ONYX***, 215/55 R18 – – – – 1411

*) Android Auto, Apple Carplay; **) navigācijas ierīce, DAB radio, Android Auto, 
Apple Carplay; ***) + riepu remonta komplekts;

PAPILDUS APRĪKOJUMS VISĀM KOMPLEKTĀCIJĀM:
PAPILDU GARANTIJA
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 100 000 km 162
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 150 000 km 337
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 200 000 km 621
AKSESUĀRI (* UZSTĀDĪŠANAS IZMAKSAS NAV IEĶLAUTAS)
KOMFORTS
Centrālais roku balstu komplekts 139
Pie galvas balsta stiprināms drēbju pakaramais 25
TRANSPORTĒŠANAS RISINĀJUMI
Bagāžas nodalījuma paklājiņš 50

Viegli noņemams sakabes āķis 414
Piekabes elektopievads 13 kontaktu 167
Bagāžas nodalījuma paklājiņš 49
Bagāžas nodalījuma paklājiņš (elastīgs) 35
Bagāžas nod. paklājiņš (bez noņemamas grīdas) 48
Bagāžas nodalījuma paklājiņš (ar noņemamu grīdu) 48
STILS
Durvju sliekšņa apdare ar gaismu 226
AIZSARDZĪBA
Tekstila grīdas paklāji 32
Velūra grīdas paklāji 57
Gumijas grīdas paklāji 57
Priekšējie dubļu aizsargi 43

Tekstila paklāju komplekts E2008 31
Tekstila paklāju komplekts 2008 32
3D paklāju komplekts 2008 52
Velūra paklāju komplekts 2008 57
Gumijas paklāju komplekts E2008 51
Gumijas paklāju komplekts 2008 57
Aizmugurējie dubļu aizsargi 43
MULTIMEDIJI
Multivides ierīču atbalsts 115
Bezvadu lādētājs 165
ELEKTRIKA
Uzlādes kabelis Mode 2 EF 8A 976
Uzlādes kabelis Mode 2 EF 14A 1 198

Uzlādes kabelis Mode 3 7,4KW 1F 252
Uzlādes kabeļa soma Peugeot 82
Uzlādes kabelis Mode 3 11KW 3F 234
KRĀSA
Balts Nacré 594
Pelēks Artense 423
Melns Onyx 504
Zils Vertigo 594
Sarkans Elixir 594
Oranžs Fusion

Zils Vertigo (M6SM) Melns Onyx (P0XY) Pelēks Artense (F4M0)

Balts Nacré (N9M6) Sarkans Elixir (M5VH) Oranžs Fusion (M02S)
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