LED كشافات
LED Headlamp

 للقيادة النهاريةLED مصباح
Day-Driving LED lights

ضوء خلفي بتصميم مميز
Signature tail light

الشبك األمامي بتصميم قطرة المطر
Raindrop Grille Design

أنظمـــة الراحــــــة
COMFORT SURROUNDING
• Multi-functional Steering Wheel
• Automatic air conditioning with touch screen
• Premium leather Sporty-style Seats
• Instrument Board
• High-texture Metallic Decorative Strips
• Spacious and Comfortable Space

• عجلة قيادة متعددة الوظائف
• مكيف أتوماتيكي يعمل من خالل لوحة اللمس
• مقاعد جلدية فاخرة بطراز رياضي
• شاشة عرض مميزة
• شرائط زخرفية معدنية عالية الملمس
• مساحة واسعة ومريحة

مكيف أتوماتيكي يعمل من خالل لوحة اللمس
Automatic air conditioning with touch screen

 بوصة مع خاصية ربط الهاتف10.25 شاشة تعمل باللمس مقاس
10.25 inch touch screen with mobile phone connect

 بوصة7 شاشة لوحة القيادة قياس
7 inch information screen in instrument cluster

مقاعد رياضية مزدوجة اللون
Double-color Sporty Seats

التكنولوجيا واألمان
TECHNOLOGY & SAFETY
• نظام الفرامل المضاد لإلنغالق  -توزيع قوة الفرملة إلكترونيا
• نظام المساعدة على المكابح في الطوارئ  -نظام التحكم بالتماسك  -نظام الثبات االلكتروني
• مانع انزالق السيارة عند صعود المرتفعات نظام مراقبة ضغط اإلطارات لضمان سالمة القيادة
• الجيل الثالث من علبة التروس األوتوماتيكية من  AISINبـ 6سرعات مع محرك بسعة  1.6لتر
• نظام الدخول بدون مفتاح

• ABS/EBD/EBA/TCS/ESP/HHC
• TPMS Guarantee Driving Safety
• AISIN 3rd-Gen 6AT Gearbox+1.6 Engine to Power
• PKE & Keyless Entry/EPB System

) (نظام مراقبة ضغط اإلطاراتTPMS
TPMS (Tire Pressure Monitor System)

EPB فرامل االنتظار الكهربائية
EPB (Electric Parking Brake)

الدخول بدون مفتاح
Keyless Entry

نوافذ تعمل بلمسة واحدة ضد االصطدام لالبواب االربعة
4-Door One-touch Anti-trap Windows

 لقيادة سلسةAisin  سرعات6 علبة تروس أتوماتيكية بـ
Japanese Aisin 6 speed transmission for
smoother gearchanging

 الجيل التاسعBOSCH نظام الثبات االلكتروني
BOSCH 9th-Gen Electronic Stability program

عالية الجودة
HIGH-EQUIPPED
• 10.25-inch Liquid Crystal Touch Screen
• Easy-connect System to Phone
• High Configuration and Intelligence

 بوصة10.25 • شاشة لمس
• نظام سهل التوصيل بالهاتف
• التكوين العالي والذكاء

فتحة سقف أتوماتيكية
Automatic Sunroof

إنسيابية وعصرية
Aerodynamics

تطبيق التحكم عن بعد للهاتف (يعتمد على المناطق)
)Phone Remote Control APP (Depends Regions

إطارات العجالت من األلومنيوم
Aluminum Alloy wheels

Interior / الداخلية

Light Grey Interior | رمادي

Exterior / األلوان

Black & Red Mixed Twin-colored Interior | أسود وأحمر

Dimensions / األبعاد

Brown | بني

1680mm

1780mm

White | أبيض

2600mm
4330mm

Specification / المواصفات
AT Luxury
Basic Parameter
Length×Width×Height(mm)
Wheelbase(mm)
Curb Weight(Kg)

4330×1780×1680
2600
1345

Engine and Gearbox
Emission Standard
Displacement(cc)
rpm/Max net power(kW/rpm)
rpm/Max Torque(Nm/rpm)
Gearbox Model
h)/Max Speed(km/h)
100Km/Fuel Consumption(L/100Km)
Driven Model
Front Suspension Type
Rear Suspension Type
Electronic Stability Program
Brake System
Tires
Spare tires
Engine Bottom Panel
Window/Rear Mirrior/Lights Specification
Power Sunroof
LED Headlamp
LED Daytime Running Lamp
Height Adjusting Headlamp
Headlamp Delay Function
High position brake system
Outer rearview mirror with turn signal
Electric adjusting outer mirror adjustment
Electric heating outer mirror adjustment
Electric folding outer mirror adjustment
Front Boneless Wiper
Rear Wiper
Rear windshield with heat defrost
Luggage Rack
Aluminium Rim
Interior Trim
Soft PVC Dashboard
Instrument-7 inch LED Screen
10.25 inch LED Screen
Leather Steering Wheel
Multi-function Steering Wheel

•
•
•
•
•
•
•
•

)الطول × العرض × االرتفاع (مم
)قاعدة العجالت (مم

)الوزن الصافي (كجم

المحرك وعلبة التروس
معيار االنبعاث

)السعة (سم مكعب
 أقصى قدرة/ rpm

) دورة في الدقيقة/ أقصى عزم دوران (نيوتن متر
نموذج علبة التروس

) ساعة/ السرعة القصوى (كم
 استهالك الوقود/ 100Km

FF
Macpherson independent
suspension
The torsion beam semi
independent suspension
ESP
FRT & RR brake type disc
215/55R17
235/45R18
Non-full size spare tire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

األبعاد

طراز المحرك

CA4GB16
Ⅴ/ChinaⅤ
1598
84
155
6AT
168
6.9

Engine Model

Chassis and Control

AT Premium

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الشاسيه والتحكم
قوة الدفع

نوع التعليق األمامي
نوع التعليق الخلفي
نظام الثبات االلكتروني
نظام الفرامل
اإلطارات

اإلطارات االحتياطية

لوحة المحرك السفلي

 مواصفات األضواء/  مرآة خلفية/ نافذة

فتحة سقف كهربائية
LED كشافات

 مصباح نهاريLED

ارتفاع ضبط المصابيح األمامية

وظيفة تأخير المصابيح األمامية
نظام مكابح الموضع العالي

مرآة الرؤية الخارجية مع إشارة االنعطاف
تعديل كهربائي لتعديل المرآة الخارجية

تعديل المرآة الخارجية للتدفئة الكهربائية
مرآة خارجية كهربائية قابلة للطي
مساحات أمامية
مساحات خلفية

الزجاج الخلفي مع تذويب الحرارة
رف أمتعة

اطارات ألومنيوم

المواصفات الداخلية

Reading Light

Inner rear-view mirror with manual
antidazzling system
The driver side one-touch anti-trap
windows
Automatic window glass lifting system
when locking
Sunshade with makeup mirror

Seats
Leather Seats
6-way manual adjusted driver seat
6-way electric adjusted driver seat
4-way manual adjusted front passenger
seat
6/Rear Seat Cushion 4 / 6 split
Safety
Front airbag
Front side airbags
(ABS) Automatic braking system
(EBD) Electronic brakeforce distribution
(EBA) Electronic brake assist
(TCS) Traction control system
(ESP) Electronic Stability Program
(HHC) Hill hold control
(TPMS) Tire pressure monitoring system
Rear Radar
Reverse Camera
Child proof rear door locks
Driver safety belt unfasten warning

RR passenger 3 points safety belt in the
middle
ISO FIX

Engine electronic immobilizer
Auto lock over 20Km/h
Auto unlock after crash
Comfortable Technologies
Cruise control system
EPB
Remote Control Key
Keyless Entry
Electrical A/C
Automatic A/C
Outside Temperature Display
Bluetooth Phone control system

PVC لوحة القيادة رئيسية

Smart Connection

LED  بوصة شاشة10.25

Internet Connections

 بوصة7  مقاسLED شاشة
عجلة قيادة جلدية

عجلة قيادة متعددة الوظائف

Easy Connect to Phone
Remote Control System with APP

•

•

ضوء القراءة

•

•

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية بنظام يدوي مضاد لإلبهار

•

•

نوافذ جانبية للسائق تعمل بلمسة واحدة

•

•

نظام رفع زجاج النافذة األوتوماتيكي عند القفل

•

•

مظلة مع مرآة مكياج

•
•

•
•

مقاعد جلد

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

المقاعد

 تجاهات6 يدويا بـ
تعديل مقعد السائق
ً

ً
 تجاهات6 كهربائيا بـ
تعديل مقعد السائق

 تجاهات4 يدويا بـ
تعديل مقعد الراكب
ً

 مقسمة4/6 وسادة المقعد الخلفية

أنظمة األمان

وسادة هوائية أمامية

وسائد هوائية جانبية أمامية

نظام الفرامل المضاد للقفل

توزيع قوة الفرملة إلكترونيا

نظام المساعدة على المكابح في الطوارىء
نظام التحكم بالتماسك

نظام الثبات االلكتروني

مانع انزالق السيارة عند صعود المرتفعات
نظام مراقبة ضغط اإلطارات
حساسات خلفية

كاميرا خلفية

أقفال األبواب الخلفية مخصصة لألطفال
تحذير فتح حزام األمان للسائق

 نقاط3 حزام أمان في الوسط مع
ISO FIX

مانع الحركة اإللكتروني للمحرك

 ساعة/  كم20 قفل تلقائي عند سرعة أكثر من
فتح تلقائي عند الحادث

التقنيات مريحة

نظام تثبيت السرعة

نظام الفرامل اإللكترونية
مفتاح التحكم عن بعد
دخول بدون مفتاح
مكيفات كهربائية

مكيف هواء تلقائي

عرض درجة الحرارة الخارجية

نظام التحكم في هاتف بلوتوث

أنظمة االتصال الذكي
اتصال سهل بالهاتف

اتصاالت اإلنترنت

نظام التحكم عن بعد مع التطبيق

الري – خلف مجمع األفنيوز – شارع علي مبارك الدوب
Al Rai - Behind The Avenues - Ali Bin Mubarak Al Doub St.
Tel.: +965 97956426, 97985945, 94146017

