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La nova versió del Kia Stinger
comença a veure la llum
La berlina esportiva de la marca coreana mostra canvis que realcen encara més
el caràcter esportiu

Les primeres imatges del nou Kia Stinger mostren un disseny exterior i interior actualitzat | KIA

Kia Motors Corporation ha publicat les primeres imatges del que serà la nova versió del Kia Stinger.
La berlina esportiva de la marca coreana mostra canvis que realcen encara més el caràcter
esportiu i de gran turisme, a la vegada que també s'ha millorat la qualitat de l'habitacle.
Exteriorment, el nou Stinger afegeix més dramatisme al disseny i, de cara als compradors, té
diferents opcions de personalització. La part davantera mostra una graella "tiger-nose",
característica de Kia, posicionada entre els nous fars LED de nou disseny. Quan els llums estan
apagats, aquests nous grups òptics semblen més foscos i elegants. Encesos, creen una nova
firma de llum, amb reflexos lleugerament inclinats cap a la part davantera del vehicle.
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A la part del darrere, la firma de llum també és de nou disseny, reproduint la forma del petit i
subtil aleró integrat a la tapa del portaequipatges. Els intermitents estan formats, a més, per deu
unitats de LED individuals, imitant l'aparença de la bandera utilitzada en competició per anunciar el
final de cursa. També s'hi introdueixen dues noves llantes d'aliatge d'alumini de 18 i 19
polzades, amb dissenys geomètrics que augmenten la imatge esportiva i de gran turisme.
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A l'interior, s'ofereix un espai més còmode i amb un disseny renovat. Els materials són de més
qualitat que el model precedent i s'ha actualitzat tot el sistema d'info-entreteniment. La
instrumentació es mostra en una pantalla de 7 polzades i està dissenyada per proporcionar als
conductors una informació clara i nítida. El retrovisor, a més, no té marc, fet que crea una aparença
més moderna i millora la visibilitat posterior.
A la part superior del panell d'instruments s'hi troba el sistema d'info-entreteniment i navegació, a
càrrec d'una pantalla tàctil de 10,25 polzades. L'habitacle també compta amb un nou sistema
d'il·luminació ambiental, que permet escollir entre 64 colors per alterar l'ambient interior.
Pels mercats globals de Kia, les noves opcions inclouen tapisseria de napa amb acabat Negre
Saturn, Roig o Beix, de manera conjunta amb les opcions existents de pell i cuir sintètic.
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Els clients de les versions més potents del nou Kia Stinger tenen la possibilitat de dotar el vehicle
amb uns silenciadors d'escapament de gran diàmetre i en color plata brillant, amb un difusor
posterior més gran i inspirat amb els cotxes de competició. Aquests elements li atorguen una
imatge més musculosa i esportiva.
Estarà disponible amb dos nous paquets exteriors; per les variants d'altres prestacions i en molts
mercats d'arreu del món, el paquet "Dark" el distingirà amb un marc negre brillant del difusor i les
sortides d'escapament també en negre. L'emblema de l'Stinger a la porta posterior també estarà
acabat en negre.
Tot i que l'arquitectura interior del nou Stinger roman inalterada sí que hi ha una sèrie de millores i
petites modificacions. Aquestes millores tant visuals com de materials estan pensades per
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augmentar la imatge de gran turisme i per crear un ambient més luxós.
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Ben aviat es revelaran més detalls del nou Kia Stinger i es posarà a la venda a Corea durant el
tercer trimestre de 2020. Més endavant, naturalment, s'iniciarà la comercialització a la resta de
mercats de Kia. La marca anunciarà pròximament més detalls sobre l'actualització de l'Stinger,
incloent-hi les noves tecnologies i la gamma de sistemes de propulsió.
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