
 

 

 
 

 

 

 

CHRYSLER 200 LIMITED    لــيــمــيــتــيــد ٢٠٠كــرايــســلــر  

Model Code: CH120216 النموذج رقم:  CH120216 
ENGINE:  2.4L I4 MultiAir Engine لتر ٢،٤ سعة ملتيئير محرك :المحرك 

TRANSMISSION: 9 Speed Automatic Transmission :سرعات ٩بـ أوتوماتيكي ناقل الحركة 

OUTPUT: 184HP :حصاناً  ١٨٤ القوة    

TORQUE: 234 NM :ن.م  ٢٣٤ العزم  

KEY EXTERIOR  FEATURES المواصفات الخارجية الرئيسية 

17X7.5 Tech Silver Alum Wheels الفضي باللون مطلية المسبوك األلومينيوم من إنش ١٧ قياس عجالت  

Bi-functional halogen headlamps الوظيفة ثنائية هالوجينية اميةأم مصابيح  

LED Taillamps بتقنية خلفية مصابيح LED 

Lower grille with chrome surround بالكروم محاط منخفض شبك  

Rear fascia chrome accent الكروم من بلمسات خلفي مصد  
KEY INTERIOR  FEATURES المواصفات الداخلية الرئيسية 

AM/FM with 6 Speakers   راديوAM/ FM صوت مكبرات ٦ مع 

Premium Cloth Bucket Seats الفاخر بالقماش مكسوة حاضنة مقاعد  

Keyless Enter ’n Go بُعد عن األقفال فتح نظام  

Rotary E-Shift الدوار اإللكتروني الحركة ناقل  

Uconnect 5.0 ٠،٥يوكونيكت  نظام  

KEY SAFETY  FEATURES مانواأل السالمة مواصفات  

Advanced Multistage Front Air Bags مراحل االنتفاخ ومتعددة متقدمة أمامية هوائية وسائد  

Supplemental Side Curtain Front /Rear Air Bags والخلف األمام في ستارية إضافية جانبية هوائية وسادة  

Driver Inflatable Knee-Bolster Air bag السائق ركبتي   لحماية لالنتفاخ قابلة هوائية وسائد  

Anti-Lock 4 Wheel-Disc Brakes األربعة العجالت على لالنغالق مانعة قرصية مكابح  

Electronic Parking Brake with safe hold األمان مقبض خاصية مع القياسية الكهربائية الركن مكابح نظام  

Electronic Stability Program تبالثبا للتحكم إلكتروني نظام  
ParkView(TM) Rear Back-up Camera فيو بارك كاميراTM  التراجع عند الخلفية للرؤية 

 Safety & Comfort Group 
 

 "كومفورت إند سايفتي" مجموعة

• AIR COND ATC W/DUAL ZONE CONTROL 

• FRONT/REAR CLIMATE CONTROL OUTLETS 

• HUMIDITY SENSOR 

• REAR A/C AND HEAT DUCTS 

• REMOTE START SYSTEM 

• RR VIEW AUTO DIM MIRROR W/MICROPHONE 

 الحرارة بدرجة للتحكم منطقتين مع أوتوماتيكي هواء تكييف نظام 

 الخلف/  األمام بالتكييف الهوائي في  التحكم منافذ 

 للرطوبة استشعار جهاز 

 تدفئة فتحات مع خلفي تكييف هوائي 
 ُبعد عن التشغيل نظام 
 لفية بتعتيم ذاتي مع ميكروفون  مرايا للرؤية الخ 
 
 

 
 
 
 

Pricing and Specification are Subject to Change 
Without Prior Notice 

والمواصفات األسعار تتغير قد  
مسبق إشعار بدون   


