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Hyundai Prophecy
Een nieuw elektrisch concept


nieuwe elektrische concept car



volgens de “Sensuous Sportiness”-designtaal van het merk

Offenbach – 3 maart 2020
Hyundai onthult zijn elektrische concept car Prophecy, een visionaire auto die de nieuwste
interpretatie vormt van de “Sensuous Sportiness”-designtaal van het merk.
Prophecy is tegelijk sensueel en sportief, en bouwt verder op de lijnen die al uitgezet werden door
de revolutionaire elektrische 45 Concept. Die stelde Hyundai vorig jaar voor, en toonde als eerste
de tot de essentie herleide lijnen en een minimalistische structuur.
Prophecy gaat verder op die ingeslagen weg, met een iconisch profiel en ideale proporties die
overduidelijk de kaart van de aerodynamica trekken. Met een lange wielbasis en korte overhangen
creëerden de designers een ultiem autoprofiel. Dat alles gebouwd op een nieuwe architectuur voor
elektrische auto’s, waarbij alle aandacht gaat naar sobere oppervlakken, pure volumes en een
doorgedreven harmonie, zowel esthetisch als functioneel.
Koetswerkdesign
De Sensuous Sportiness-designtaal van Hyundai toont de Prophecy in de eerste plaats met zijn
flanken, gevormd als een perfect geërodeerde steen. Dat zorgt voor een uitstekende
luchtweerstand, een onmisbare eigenschap voor een elektrische auto. De specifieke vorm van de
velgen draagt verder bij tot die ideale luchtweerstand, door de lucht aan te zuigen en via de flanken
van de auto weer af te voeren. Achteraan vervolledigt een geïntegreerde spoiler het hele aëropakket met extra neerwaartse druk voor een optimale stabiliteit bij hoge snelheden.
Sommige onderdelen, zoals de spoiler, de lichtblokken en de camera’s zijn uitgevoerd in
doorzichtige kunststof. Een specifiek designkenmerk waardoor de interne werking duidelijk
zichtbaar is.
De LED Pixel-lichtblokken, al bekend van de 45 Concept, zijn verder geëvolueerd. Deze
avantgardistische verlichting krijgt Prophecy in de lichtblokken voor en achter, maar ook in de
spoiler, als illustratie van de grote hoeveelheid energie die in de batterijen wordt opgeslagen. Deze
LED Pixel-verlichting wordt op termijn één van de kenmerkende elementen van Hyundai-design.

Dat Prophecy een elektrische auto is, zien we tot slot ook nog aan de grote luchthapper in de
voorbumper, die zorgt voor een optimale koeling van de batterijen en, bijgevolg, nog betere
prestaties.
Interieur
Binnenin de Prophecy maakten de designers optimaal gebruik van de mogelijkheden van een
elektrisch platform en van de technologie voor autonoom rijden. Veel meer dan in een klassieke
auto gaat het interieur hier tot het uiterste op vlak van raffinement en comfort.
De technologie voor autonoom rijden biedt bovendien heel nieuwe perspectieven. Zo heeft
Prophecy geen stuurwiel meer, maar wel twee joysticks die een volledig nieuwe, maar wel heel
intuïtieve en vertrouwd aandoende manier van rijden bieden. De joysticks bewegen van links naar
rechts, zijn ingeplant in het deurpaneel en op de middenconsole, en laten de bestuurder toe om de
auto te besturen met een maximum aan comfort. Een hele reeks functies valt heel eenvoudig te
bedienen via geïntegreerde knoppen.
Dankzij het verdwijnen van het stuurwiel kunnen de designers zich ook maximaal richten op de
visuele vrijheid van de inzittenden. In de “ontspanningsmodus” komt zo geen enkel object nog hun
zicht belemmeren. Vanuit comfortabel gekantelde stoelen kunnen alle passagiers genieten van de
beelden die worden getoond over de volledige breedte van de vleugelvormige boordplank.
Met Prophecy heeft Hyundai een volledig eco-verantwoord interieur gecreëerd, met materialen die
perfect de visie voor de elektrische auto van morgen illustreren. Specifieke luchthappers onderaan
de deuren geleiden bovendien lucht naar een filtersysteem, waardoor het interieur permanent van
verse, gezuiverde lucht kan worden voorzien. Kleuren en materialen binnen, gekoppeld aan een
zachte binnenverlichting, nodigen uit tot ontspanning en rust.
De naam Prophecy illustreert tot slot perfect het uiteindelijke doel van deze concept car: het
vooruitblikken op vernieuwende mobiliteitsoplossingen voor de bestuurders van de elektrische
auto’s van morgen.
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