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تمثــل CT6 أعلــى درجــات التميــز في عالم الســيارات. حيث يقود شــغف 
األداء واالبتــكار والحرفيــة تفوقهــا إلــى أبعد مــدى. قيادتها متعة 
خالصــة وتقنيتهــا تتســم باالبتــكار وتصميمهــا يفيــض باألناقة. ما أن 

تجلــس وراء مقودهــا ســيمألك إحساســاً بالثقــة النابعــة من اجتماع 
أحــدث االبتــكارات بتصميــم يحبس األنفاس.

2018 CT6 كاديــاك

ذروة التكامل



الشغف

أداء 
إبتكار 

حرفية مطلقة



قوي عن األداء، وهو داللٌة عن األداء ذاته بأعلى المستويات. قريبٌة من مالمسة األرض بتعبيٍر



من ابتكار ألمع العقول التي ال تعرف التعبتكنولوجيا المعة ملفتة،



التصميمية الخالبة يحملك بأسلوٍب ثورّي متقّدمكّل خطٍّ من خطوطها
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حتى في أصغر التفاصيل التفاني المطلق في الحرفية الدقيقة التي تحيطك بالراحة



األداء
التكنولوجيا

الشكل الخارجي
المقصورة الداخلية

األمان
فئة بالتينوم

الخيارات

الميزات

CT6 بالتينــوم بلــون أســود معدني. معروضــة بالتجهيزات المتوفرة 
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Cepudanis eturist  Sam, od erescia ssimin.

تأتــي CT6 مجّهــزة بمجموعــة مــن ميــزات األداء التي تضع 
الطريــق تحــت إمرتــك. تؤّمــن خيارات المحــركات قوة وفيرة من 

األحصنــة وعــزم الــدوران. باإلضافة لهندســة متقّدمة تراعي 
خّفــة الــوزن وتقنيــات متطــورة للتحكّم والســيطرة تؤّمن الراحة 

األكيــدة والقيــادة الديناميكية.

األداء  

الميزات المتوفرة: محّرك V6 ســعة 3.6 ليتر  ·  محّرك V6 ثنائي التيربو ســعة 3.0 ليتر  ·  نظام الشاســيه النشــط  ·  

هيــكٌل مدمــج وتكنولوجيــا متوافقــة  ·  تحكـّـم مغناطيســي بالقيــادة  ·  نظــام دفــع رباعــي متواصل.

سادة القيادة
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رشــاقة كلها ثقة وتحكمتمارس ســلطتها.. بحكمة
تقــّدم CT6 نظــام الشاســيه النشــط الــذي يراقــب كّل إطار على حدة خالل 
القيــادة ويقــوم بتعديــل نظــام التعليــق العمــودي كل مليمتــر في الثانية 

الواحــدة. يتضّمــن هــذا النظــام دفع رباعــي متواصل باإلســتجابة العالية، تحكّم 
مغناطيســي بالقيــادة ونظــام التوجيــه الخلفي النشــط لمناورة اســتثنائية 

وثبــات متفــوق على الســرعات العالية.

قــراءة بيانــات الطريــق 1000 مرة في الثانية
يقــوم نظــام التحكـّـم المغناطيســي بالقيادة بقراءة 

بيانــات الطريــق 1000 مــرة فــي الثانية الواحدة، حيث 
يعمــل أوتوماتيكيــاً علــى تعديــل نظام التعليق بحســب 

نوعيــة الطريــق واألحوال الجويــة. والنتيجة، تجاوٌب 
متمّيز، وقيادة سلســة.

تحكـّـم متفــّوق في أســوأ األحوال الجويةاألداء.. بأســلوبه الجديد
تؤّمــن CT6 خياريــن مــن المحــركات المميــزة. المحــرك القياســي V6 ســعة 3.6 ليتر مع دفع 

رباعــي متواصــل، يجمــع بيــن أداء قــوة 335 حصــان وبين كفاءة إيقاف األســطوانات، ليؤّمن 
القــوة المميــزة والــذكاء باســتهالك الوقــود. فــي حيــن يأتي محــّرك التيربو V6  الثنائي 
ســعة 3.0  ليتــر، وهــو أول محــّرك تيربــو ثنائــي يحتــوي على تقنية إيقاف األســطوانات، 
ويقدم قوة 404 حصان وعزم دوران 542 نيوتن متر لتســارٍع آنّي واســتجابة ســريعة.

إّن محــور هــذا األداء الفائــق والماهر هو هندســة 
الهيــكل المبتكــرة. فالدمــج التقنــي المبتكر في ســيارة 

CT6 يجمــع بيــن األلومنيــوم المضغــوط والفوالذ الصلب 
ضمــن هيــكٍل واحــد خفيف رغم صالبته فيســاهم في 

تخفيــف الضجيــج ومنحــك صالبــة الهيــكل اإلضافية لتحكم 
أكثــر دقة وفعالية.

يؤّمــن نظــام الدفــع الرباعــي المتواصل تحكمــاً فائقاً عند 
التســارع وااللتفــاف، لتســيطر دائماً علــى الموقف، خاصًة 

فــي الطقس الماطر.

األداء  



2 الــتــكــنــولــوجــيــــا0  

الميــزات المتوفــرة: نظــام تجربــة مســتخدم كاديــاك مــع الهاتــف المدمــج  ·  شــحن الســلكي  ·  كاميرا في مرآة 

الرؤيــة الخلفيــة  ·  نظــام الترفيــه والمعلومــات للمقاعــد الخلفيــة  ·  لوحــة رقميــة تعمــل باللمــس.

تقــدم CT6 أحــدث مــا توصلــت إليه التكنولوجيــا المتقدمة 
التــي تتيــح لــك الحصــول على المعلومــات والتحكم بالتواصل 

وأقصــى اســتفادة مــن األجهــزة الرقميــة. فمهما كان عمل 
هــذه األجهــزة، تجمــع بينهــا تصاميم أخــاذة وواجهات تطبيق 

رائعــة تدفــع بعالمــك قدمــاً وتبقيك دائماً فــي الطليعة.

قفــزة نوعية 
بكل أناقة
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حتــى هاتفــك أصبح أكثر ذكاًء

نظــام تجربــة مســتخدم كاديــاك1 مــع تقنيــة الهاتــف المدمــج و Apple CarPlayTM يســمح لك بالدخول إلى 
أرقــام الهواتــف، Apple MusicTM والمزيــد مــن المعلومــات األخــرى مــن خالل هاتف ®iPhone بلمســة صغيرة 

 علــى الشاشــة. يمكنــك أيضــاً الدخــول إلــى ®Siri، فتصبح الميزات ســهلة االســتخدام لــك أو للراكب األمامي.
تقنيــة الهاتــف المدمــج تقــّدم أيضاً خدمــة AndroidTM Auto2 المتوافقة.

أكثــر مــن مجّرد اتصال بلمســة من إصبعك

يضــع نظــام تجربــة مســتخدم كاديــاك بين يديك مجموعــة مختلفة من 
المعلومــات والوســائط الترفيهيــة لتكــون تحــت إمرتك في أي وقت، 

ومنهــا التحكـّـم بالمنــاخ واألنظمة الصوتية.

الــتــكــنــولــوجــيــــا  

 .USB 1. يختلــف تشــغيل تجربــة مســتخدم كاديــالك بحســب الطــراز. يتطلــب التشــغيل الكامــل نظــام بلوتــوث وهاتفاً ذكياً. بعض األجهــزة تتطلب وصلة
2. واجهــة التعامــل مــع التطبيقــات تابعــة لـــ  Apple و Google وتطبــق أحكامهمــا وشــروطهما. يتطلــب هاتفــاً ذكيــاً متوافقــاً وقد تخضــع لتكلفة باقة 

.Apple Inc هــو عالمــة تجاريــة خاصة بشــركة Apple Car Play .البيانــات
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لمســات تصميميــة تمتاز بالقوة
باإلضافــة لشاشــة اللمــس، يمكن الوصــول للعديد من 

الوظائــف فــي نظــام تجربة مســتخدم كادياك من خالل 
لوحــة تعمــل باللمــس تشــبه الكمبيوتــر المحمول، مدمجة 

بروعة في الكونســول الوســطي.

نظــرة ذكية.. إلى الخلف
تقــوم الكاميــرا فــي مــرآة الرؤية الخلفية ببــّث فيديو عالي 

الدّقــة مــن خــالل مــرآة الرؤية الخلفيــة عينها، وهذا يتيح 
رؤيــة متفوقــة عّما تقّدمه المرآة القياســية، وبلمســة 

واحــدة تعــود المرآة إلى وضعيتهــا الطبيعية.

شــاهد ما ال ُيرى
فــي حــال تعرضــت مركبتــك  ألي طارئ، يمكنك بواســطة 

مســّجل الرؤيــة المحيطــة معرفــة مــا حصــل بالضبط. حيث يقوم 
النظــام ببــدء التســجيل تلقائيــاً عبــر جميــع الكاميرات إذا تم 

لتبقــى على تواصل بســهولة تامةســحب مقبــض البــاب أو عندمــا يتــم تفعيل جهاز اإلنذار.

الــتــكــنــولــوجــيــــا  

يمكن شــحن2 األجهزة المتوافقة بواســطة ميزة الشــحن الالســلكي وغطاء 
الهاتــف الشــاحن فــي أي وقــت عندما تكون الســيارة فــي وضعية العمل.

1. غيــر متوافــق مــع جميــع األجهــزة. 2. يشــحن النظام الســلكياً أحد أجهزة 
PMA أو أجهــزة محمولــة متوافقــة Qi. لمعرفــة أي هاتــف متوافــق أو أجهــزة 

my.cadillac.com/learn   متنقلــة أخــرى متوافقــة، قــم بزيــارة موقع

ترفيــه فائــق فــي جميع أرجاء المقصورة
نظــام المعلومــات والترفيــه المتوفــر للمقاعــد الخلفيــة يضم شاشــات 10” عالية 

الدقــة مــع نظــام ™Blu-ray وإمكانيــة االتصــال بأجهزتك الشــخصية باإلضافة إلى 
مأخــذ USB و 1HDMI. ليتمتــع الــركاب بمختلــف أنــواع الترفيــه خــالل الرحلــة. كما يمكن 

إمالــة الشاشــة لمشــاهدة أفضــل وتحتــوي علــى خاصية تذكر الوضعيــة المفضلة.

أ. رؤيــة معــززة مــع العــرض اآلني على المــرآة الرقمية عالية الدقة

ب. مــرآة رؤيــة خلفية تقليدية
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الميــزات المتوفــرة: إنــارة LED ناريــة غيــر مباشــرة  ·  هيــكل بتصميــم خــاص  ·  إنــارة عند الطلب.

الــشــكــــل الــخــارجــــي  

انطاقــاً مــن تصميــم الشــبك الجريء في الواجهة 
األماميــة وصــوالً للجنــاح الخلفي الرشــيق المدمج، يصعب 

 ،CT6 تجاهــل هــذا التصميــم الرائــع. هذه هي كادياك
المصنوعــة مــن األلومنيــوم، الكروم واإلنارة الخاصة 
المميــزة، باإلضافــة إلــى الخطــوط التصميمية الجريئة 

والمنحنيــات والمســاحات الواســعة، التــي تجتمع فيما 
بينهــا لتقــّدم تحفــة رائعة مليئــة بالمتعة واإلثارة.

أناقة، قوة وأســلوب. 
 وقفــٌة جريئة

بإطاللــة مميزة.

CT6 بالتينــوم بلــون أســود معدني. معروضــة بالتجهيزات المتوفرة 
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تنير المســار نحو األمام
إنــارة عموديــة خاصــة بأســلوٍب جــريء لتصميــم وال أروع. تحمل إنــارة نارية متطورة 

غيــر مباشــرة LED، ومصابيــح أماميــة متعــددة المهــام. هذه اإلنــارة تتفّوق عن اإلنارة 
االعتياديــة أو اإلنــارة بتكنولوجيــا LED مــن خــالل قــوة لمعانها وتقنيــة توجيهها، 

وهذه المصابيح واإلنارة بمجملها تلعب دوراً أساســياً في شــكل الســيارة.

التــوازن.. أســاٌس للتصميم الناجح
قــام المهندســون فــي قســم التصميــم فــي كاديــالك بابتكار مســاحة داخلية إضافية من 

خــالل دفــع اإلطــارات نحــو زوايــا الهيكل األربــع، تزامناً مع وقفة عريضــة منخفضة. هذا 
الهيــكل فائــق التــوازن يؤّمــن تحكّمــاً مثاليــاً وقيادة ديناميكيــة ال مثيل لها.

ترّحــب بك بحرارة
إقتــرب عنــد حلــول الظــالم ليقــوم نظام التحكــم بالدخول من دون مفتاح 

أوتوماتيكيــاً بإرســال إشــارة تفّعــل اإلنــارة في المصابيــح األمامية، المرايا 
الخارجيــة واإلنــارة المتواجــدة علــى مقابــض األبواب مــع ميزة اإلنارة عند 

الطلــب. هــذه اإلنــارة تعــزز من الرؤية وتزيد من الشــعور باألمان.

الــشــكــــل الــخــارجــــي  
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تحفــٌة تحاكي 
قــوة الحرفية 

والذوق الرفيع

الــمــقــصـــورة الــداخــلــيــــة  

 الميــزات المتوفــرة: مــواد فاخــرة وحرفيــة مميــزة  ·  مقصــورة مانعــة للضجيج  ·  

نظــام ®Bose® Panaray  الصوتــي  ·  مقاعــد مريحــة قابلــة للتمــّدد.

مقصــورة CT6 الداخليــة بأكملهــا تفيــض بالتفاصيل 
التــي ال تُضاهــى، بــدءاً مــن المــواد األنيقة مع حرفية 

التركيــب ومــا تقدمــه مــن راحــة فائقة.  لقد قام 
مصممــو كاديــاك ببنــاء مقصورة تغمــرك بمزايا راقية 
مــن الحرفيــة رفيعة المســتوى لتذكـّـرك بعراقة فنون 

األزمــان الغابــرة وتغمرك بابتــكارات اليوم البديعة، 
بكل فخامة.
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في األســلوب وفي المضمون...
تقــّدم كاديــالك مقصــورات داخليــة ُصنعت بتقليمــات مختلفة 

وبعنايــة متفوقــة، وتتمّيــز كل مقصــورة بمــواد مــن الجلد الفاخر، 
مســاحات من الخشــب ومســاحات من كروم Galvano. اعتمدت 

كاديــالك هــذه الخيــارات لتقــّدم أروع وأجمــل مقصورة داخلية في 
ســياراتها. باإلضافــة للمســات الجمــال، تــّم تصميم واعتماد هذه 

العناصــر لتــدوم وتعيش طويالً.

تكنولوجيــات الصمت والهدوء...
مــع كل االبتــكارات التــي تســاهم بجعــل المقصورة هادئة 

وبعيــدة عــن الضجيــج، ال شــيء يضاهي بنية الهيــكل المميزة 
– إطــاٌر مصنــوع مــن األلومنيــوم المتطّور وهندســة متقدمة 

تعتمــد تقنيــة الدمــج بيــن العناصــر.  من ضمــن تصميمها، أن 
تبقــي انتباهــك علــى مــا يهــم بحيث ال يلهيــك ما قد يصادفك 

على الطريق.

التحكـّـم بالمنــاخ.. ميزٌة كبيرة.
 يقــوم نظــام التحكـّـم بالمنــاخ بأربــع مناطق بتقســيم المقصورة إلى

4 أقســام، مما يســمح لكل راكب بالتحكّم بالحرارة ودفق الهواء بحســب 
مــا يريــد. يتوّفــر نظــام تنقيــة الهــواء الذي يحافظ علــى المقصورة خالية 

مــن الغبــار والروائح المزعجة.

صــوٌت يســتحق التقدير أينما ُوجد
تــّم تصميــم نظــام ®Bose® Panaray الصوتــي خصيصــاً لفئة CT6، وذلك 
باســتخدام أرقــى مــا توّصلــت إليــه تكنولوجيــا الصوتيــات  باإلضافة إلى 34 

مكبــراً للصــوت بتوزيــع اســتراتيجي فــي كامل المقصورة. هــذا التكامل بين 
الســيارة وبين النظام الصوتي يؤّمن تجربة اســتماع اســتثنائية.

الــمــقــصـــورة الــداخــلــيــــة  

مقصــورة داخليــة بمقومات راحة اســتثنائية
لتحظــى بأعلــى درجــات الراحــة، تــم تزويــد المركبة بمقومــات مصنوعة من مواد فاخرة، 

مــع حــواٍف مميــزة تدعــم وضعيــة الجلوس، باإلضافة لمســاحة حّيز األرجــل الخلفية 
الفســيحة التــي تتيــح للــركاب االســترخاء حتــى فــي الرحالت الطويلة. كمــا يمكنك التحكم 

أوتوماتيكيــاً بالمنــاخ الداخلــي. ســتعمل مقاعد الســائق والراكب حســب درجة حرارة 
المقصــورة وســتزداد حــرارة أو بــرودة لتكــون أكثــر راحــة. كما أن المقود أيضاً ســتزداد حرارته 

مــع المقاعــد عندما تكــون المقصورة باردة.
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الثقة هي 
عنصر أساســي 

فــي كل رحلة

 الميــزات المتوفــرة: رؤيــة ليليــة مطــّورة  ·  نظــام فرملــة أمامي عند استشــعار المشــاة  ·  

نظــام التنبيــه مــن االصطــدام األمامــي  ·  الرؤيــة المحيطــة  ·  نظــام التنبيــه للســيارات العابــرة مــن الخلف  ·  

 نظــام المســاعدة علــى المحافظــة علــى المســار مــع نظــام التنبيــه عند االنحراف عن المســار    ·  

 نظــام التنبيــه للمنطقــة الجانبيــة العميــاء  ·  نظــام الفرملــة األوتوماتيكيــة فــي األمــام والخلــف    ·  

نظــام تثبيــت الســرعة التفاعلــي   ·  نظــام المقعــد المنبه.

 CT6 إحــدى تقنيــات وعناصــر األمــان المتطورة في
تعمــل عنــد حلــول الظام، واألخــرى تهتم بمراقبة 

الطريــق. إن هــذه  المجموعــة الواســعة والمتنوعة 
مــن التقنيــات والعناصــر ُصممــت لتؤّمــن لك راحة البال 

كل يــوم وفــي كل رحلة.



3 7 مــــــيـــــــزات األمـــــــان الــــمــــــتـــــوفــــــرة  |

إبتــكاراٌت متفوقــة تحيطك باألمان

ال مزيــد مــن المفاجــآت في الظلمة
باســتخدام التكنولوجيــا الحراريــة، يقــوم نظــام الرؤية الليلية المطّور باستشــعار المشــاة 

والحيوانــات الكبيــرة التــي تمر من أمام الســيارة.

إنتبه دائماً إلى المشــاة
نظام استشــعار المشــاة هو نظام قياســي في حزمة تنبيه الســائق، ويقوم على 
اســتخدام الكاميرا لمســح الطريق في األمام. عند استشــعار وجود المشــاة يعمل 

النظــام علــى تنبيــه الســائق وعنــد الضــرورة تعمــل الفرامل للمســاعدة على تجّنب أو 
تخفيــف حّدة االصطدام.

تفكيٌر إســتباقي...
يعمــل نظــام التنبيــه مــن االصطــدام األمامي، القياســي ضمــن حزمة توعية وراحة 
الســائق، علــى مراقبــة الســير فــي األمام، حيــث يقوم بتنبيهك عنــد احتمال حصول 

تصادم، في حين يقوم مؤّشــر المســافة الفاصلة بعرض توقيت الســيارة في األمام 
)DIC( علــى شاشــة مركــز معلومات القيادة )بالثوانــي(

الجهــة األمامية

الجهــة الخلفية

كــن متنّبهــاً.. حتى عنــد الرجوع إلى الخلف
عنــد الرجــوع والخــروج مــن الموقــف، يعمــل نظــام التنبيه للســيارات العابرة من الخلف 

ويقــوم بتحذيــرك مــن الســيارات القادمة من جهتي الســيارة.

شــاهد مــا يحيطك.. مــن الخلف كما األمام
تعمــل الكاميــرا فــي مــرآة الرؤيــة الخلفيــة أوتوماتيكيــاً على عرض بّث حــّي للمنطقة 

الخلفيــة علــى شاشــة نظــام تجربــة مســتخدم كادياك. كما تقوم الخطــوط التوجيهية 
في الصورة المنعكســة على الشاشــة بتوجيه مســارك الصحيح، مما يســاعد على 

رؤيــة النــاس واألشــياء التي قــد تعترضك في الخلف.

تنّقــل بذكاء وعلى خٍط مســتقيم
باســتخدام تقنيــة استشــعار حــدود الطريــق، يقوم نظام المســاعدة علــى المحافظة 

على المســار بتعديل المقود بنعومة للمســاعدة على الحفاظ على مســار الســيارة 
في حال انتقال الســيارة من خط آلخر دون اســتخدام إشــارات االلتفاف. تزامناً مع 

نظــام المقعــد المنبــه، يقــوم نظــام المســاعدة علــى المحافظة على المســار بتنبيهك 
على شاشــة العدادات وبإرســال نبظات من خال وســادة المقعد.

رؤيــة واضحــة من كل زاوية
يقــوم نظــام التنبيــه عنــد تغييــر المســار، المتوفــر ضمن حزمة توعية وراحة الســائق، 

بمراقبــة المنطقــة مــا وراء المنطقــة الجانبيــة العميــاء وإطاق إشــارات تحذيرية من 
خــال شــعار المــرآة الجانبيــة لتحذيــرك من اقتراب ســيارة مســرعة. ويقوم نظــام التنبيه 
للمنطقــة الجانبيــة العميــاء، المتوفــر أيضــاً ضمــن حزمــة توعية وراحة الســائق، بمراقبة 

المناطــق العميــاء، ففــي حــال وجود الســيارة ضمن خطوط الســير، يضيء شــعار معّين 
علــى المــرآة الجانبيــة لتنبيهــك. مــع كا النظاميــن، إن قمــت بتفعيل إشــارة االلتفاف، 

يومــض الشــعار علــى المرآة الجانبيــة لتنبيهك.

الجهــة الجانبية

إربــح المزيد مــن الوقت الثمين
تعمــل الفرملــة األوتوماتيكيــة فــي األمــام والخلف على ســرعات محددة، وتقوم 

بتحســس الحــوادث الوشــيكة مــن األمام والخلــف لتفعيل الفرملــة أوتوماتيكياً 
فــي حــال لــم تقــم أنــت بذلــك، مما يســاعد على التخفيف مــن قوة التصادم. قد 

يســاعدك هــذا النظــام أيضــاً علــى تجنــب الحوادث عند الســرعات المنخفضة جداً.

حافظ على مســافة آمنة
يعمــل نظــام تثبيــت الســرعة التفاعلــي على اســتخدام تقنية الرادار األمامي 

للحفاظ على مســافة محددة بين ســيارتك وبين الســيارة أمامك.

تثيــر اهتمامك.. بذكاء.
نظــام المقعــد المنبــه للســامة والحاصــل على براءة اختراع لكادياك، والقياســي 

فــي فئــة CT6 يقــوم بإرســال نبضــات خفيــة إلى الجهة اليســرى أو اليمنى أو 
الجهتيــن معــاً علــى مقعــد الســائق، معلنــاً عــن الجهة التي قــد تتعرض لاصطدام.

رؤيــة متفوقــة.. رؤية محيطة
نظــام الرؤيــة المحيطــة يؤّمــن رؤيــة شــاملة كعين الطير للمنطقــة المحيطة 

بالســيارة عنــد الســرعات المنخفضــة أو عنــد الرجــوع إلى الخلــف. تنعكس هذه 
الرؤيــة علــى شاشــة نظــام تجربــة مســتخدم كادياك، مما يعزز من عنصــر التنبيه 

عنــد ركــن الســيارة أو الرجوع إلى الخلف.

المقصــورة الداخلية

إّن مزايــا الســامة ال تحــّل مــكان مســؤولية الســائق بتشــغيل وقيــادة الســيارة بطريقــة آمنــة. يجــب علــى الســائق البقــاء منتبهــاً للمرور ومــا يحيط به، باإلضافة ألحــوال الطرقات في جميع 
األوقــات. يرجــى قــراءة دليــل المالــك للمزيــد مــن المعلومات الهامة والمعلومــات المتعلقة بالميــزات ومحدوديتها.

نظــام التنبيــه من االصطدام األمامي 
نظــام تثبيت الســرعة التفاعلي

نظــام المســاعدة على المحافظة 
 على المســار مــع نظام التنبيه

عند مغادرة المســار

نظــام الفرملة األمامية 
عند استشــعار المشاة

نظــام التنبيــه مــن المنطقــة الجانبية العمياء

نظــام التنبيــه عند االنحراف عن المســار

المواصفــات المختــارة لألمان معروضة
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امتلــك مثال 
الفخامة 
المطلقة

اســمها “باتينوم” ألســباب عديدة، انطاقاً من 
الشــبك األمامــي الرائع وصــوالً لتصميٍم خارجي 

بخطــوط رشــيقة طويلــة، تــّم التنّبه إلــى كل تفصيل. 
أمــا المقصــورة، تزّينهــا لمســاٌت تجميلية عصرية 

ومريحــة، باإلضافــة ألدوات تحكـّـم ذكية ألروع وأجمل 
خبــرة قيــادة. جميــع هذه األشــياء تتناغــم معاً للوصول 

إلــى هــذه النتيجة المبهرة.

 الميــزات المتوفــرة الخاصــة بفئــة بالتينــوم : إطــارات قيــاس 20 إنــش  ·  مقاعد خلفيــة منفصلة

مــع ميــزة التدليــك  ·   مقاعــد حاضنــة مــع ميــزة تعديــل حتى 20 وضعية.
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مقاعــد.. تعمل باســتقاللية تامة.
مقاعــد أماميــة مــع تعديــل حتى 20 وضعية 

خاصــة بفئــة بالتينــوم، مع ميــزة التدفئة والتهوية، 
باإلضافــة لتعديــل 15 وضعيــة تدليــك، كما تحتوي 

.USB مســاند األذرع على منفذ
1. غيــر متوافــق مــع جميع األجهزة.

فــئــــة بــالتــيــنــــوم  

صــف مقاعــد ثاٍن ال ثاني له
مقاعــد منفصلــة فــي الصــف الخلفي، قياســية في فئة 

بالتينــوم، قابلــة للطــي واالنحناء باإلضافة لوســائد يمكن 
إمالتهــا مــع ميــزات التدفئــة والتهوية والتدليــك المتوفرة. كما 
تقــدم المقاعــد الخلفيــة مجموعــة متنوعــة من أدوات التحكّم 

.HDMIومنفذ USB 1 فــي مســند الــذراع مثــل منفذ

لن تشــيح النظر
إطــارات قيــاس 20 إنــش خاصــة بفئة بالتينــوم بتصميٍم منخفض، 

وإنــارة ذكيــة فــي الخلــف. ويزيدها الشــبك المميز والحصري 
لفئــة بالتينــوم درجــة مــن األناقة الفريــدة يالحظها الجميع.



القياسية الــفــخــمــةالـفــئـــة  بــالتـيـنــومالـفــئـــة  فــئـــة 

CT6 2018 الـفــئـــة القياسية
إستمتع بالميزات القياسية الممتازة باإلضافة 

لهذه التعديالت
إستمتع بالميزات الفخمة الممتازة باإلضافة 

لهذه التعديالت

القوة المحّركة
محّرك V6 VVT سعة 3.6 ليتر بحقن مباشر للوقود بقوة 335 
حصاناً وعزم دوران 386 نيوتن متر مع نظام التشغيل واإليقاف 

 األوتوماتيكي
 ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات

 دفع رباعي متواصل مع ناقل حركة مزدوج 
محور خلفي بنسبة 3.27

الشاســيه ونظام التعليق
 فرامل

 قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربع، قوية
 نظام توجيه متعدد الدعم، كهربائي متغاير

 نظام تعليق أمامي High Arm متعدد الوصالت STA خلفي
مستقل مع 5 وصالت

الشــكل الخارجي
 مقابض أبواب بلون الهيكل

 عادم
 مزدوج مع أطراف المعة

 نظام تعبئة الوقود دون غطاء
 مساحات من كروم Galvano Satin، مع شعار أحادي اللون

 شعارات جانبية
 زجاج مانع للضوضاء، مغّلف، لألبواب األمامية

 اإلنارة
 أمامية متكيفة

 مصابيح أمامية LED Indirect Fire مع إضاءة عالية ومنخفضة
 مصابيح LED عمودية مميزة

 مصابيح تعمل عندما يخفت ضوء النهار 
LED مصابيح خلفية 

 المرايا
مــع إشــارات إلتفــاف مدمجــة مرايــا خارجيــة قابلة للتدفئة مــع تعديل كهربائي 

 ميــزة إغــالق كهربائيــة وخفوت أوتوماتيكــي، بلون الهيكل
)CHMSL( في الوسط للفرملة LED جناح خلفي مدمج مع ضوء

 عجالت ألومينيوم قياس 19 إنش ممتازة متعددة القضبان مطلية
 مع لمسات من الفضة االسترلينية )يرجــى مراجعــة صفحــة 43 للمزيــد

 مــن التفاصيل(
ماسحات للزجاج األمامي بسرعات متفاوتة يحددها السائق

المقصــورة الداخلية
نظام تشغيل عن بعد متكيف يشغل المقاعد القابلة للتدفئة / 

التهوية )إذا كانت مجهزة(، ونظام التحكم بالمناخ، ونظام إزالة الجليد 
 في الزجاج الخلفي

مسند ذراع أمامي وسطي وخلفي مع حيز تخزين مخفي وحاملة 
 أكواب مزدوجة

 نظام صوتي Bose® Surround Sound مع 8 مكبرات صوت 
 تحسس أوتوماتيكي للرطوبة والضباب

بلوتوث1 للهاتف / الوسائط الصوتية، االتصال دون استخدام اليدين، 
 نشر بيانات بصورة آنية، وتقنية التعرّف إلى الصوت

نظام تجربة مستخدم كاديالك2 مع نظام التحكم بالمعلومات 
ووسائط الميديا، ستيريو AM/FM، شاشة معلومات ملونة مقاس 

10.2 إنش، 3 منافذ 3USB ووصلة Auxiliary الصوتية، تقنية التعرف 
 إلى الصوت وتقنية الهاتف المدمج

 تحكم أوتوماتيكي بالمناخ بمنطقتين
كونسول أمامي مركزي مع مقبض مدمج، وحيز تخزين مخفي، 

 وحاملتي أكواب 

 نظام صوتي Bose® Surround Sound مع 10 مكبرات صوت
 تفعيل وإيقاف الفرملة أوتوماتيكياً

نظام تجربة مستخدم كاديالك2 مع نظام مالحة مدمج مع نظام 
التحكم بالمعلومات ووسائط الميديا، ستيريو AM/FM مع نظام 

مالحة مدمج، شاشة معلومات ملونة مقاس 10.2 إنش، 3 منافذ 
3USB ووصلة Auxiliary الصوتية، تقنية التعرف إلى الصوت وتقنية 

 الهاتف المدمج
 إنارة شاملة تحت الطلب

 غطاء صندوق خلفي يعمل كهربائياً دون استخدام اليدين
 مقابض أبواب

حزمة تنبيه السائق والحزمة العملية تتضمن نظام التنبيه 
لالصطدامات األمامية، مؤشر المسافة الفاصلة، نظام استشعار 
المشاة، نظام المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام 

التنبيه عند االنحراف عن المسار، منّبه للسيارات العابرة من الخلف، 
نظام شّد حزام األمان أوتوماتيكياً، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة، 

 نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء6، مصابيح أمامية
 ®IntelliBeam، مرايا خارجية قابلة للتدفئة، ماسحات زجاج

 RainSense، وفرملة أوتوماتيكية على السرعات المنخفضة 
رؤية متطورة وحزمة عملية تتضمن كاميرا الرؤية الخلفية )داخل مرآة 

الرؤية الخلفية، خفوت تلقائي، بث فيديو مباشر(، مقاعد أمامية قابلة 
 للتهوية، مقاعد خلفية قابلة للتدفئة،

UltraView® فتحة سقف 
حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين، وتشمل مقعد السائق 

 الكهربائي والمرايا الخارجية، مع إعادة ضبط لوضعيات الخروج 
 من السيارة 

مرايا بلون الهيكل، خارجية قابلة للتدفئة واإلغالق كهربائياً، تنطوي 
 يدويا، مع إشارات اإللتفاف

 المقاعد
 أمامية حاضنة، مقعدا السائق والراكب األمامي قابالن للتعديل 

 كهربائياً في 16 وضعية مع تعديل كهربائي
 4 وضعيات كهربائية لمسند أسفل الظهر، و4 وضعيات يدوية 

 لتعديل مسند الرأس
 مقاعد بمساحات جلدية 

 نظام الرؤية المحيطة رؤية مباشرة مثل عين الطير 
 عجالت قياس 19 إنش مصنوعة من األلومنيوم المصّوغ فائق 

 اللمعان وجيوب Pearl Nickel )يرجــى مراجعــة الصفحــة 43 للمزيد
 من المعلومات(

 UltraView® فتحة سقف كهربائية

الميــزات المتوفرة

نظام ®Bose® Panaray الصوتي مع 34 مكّبر صوت و التحكّم 
 بالضوضاء، مٌحسن إلكتروني للصوت

 تحكّم بالمناخ بأربع مناطق مع إعدادات شخصية للسائق 
 والراكب األمامي

 مقاعد خلفية تتضّمن نظام الترفيه والمعلومات في المقعد 
الخلفي مع وحدة تحكّم، منفذ إدخال Auxiliary وقناتين السلكيتين 

للسماعات الرأسية

حزمة الشاسيه التفاعلي تتضمن نظام التحكّم المغناطيسي 
بالقيادة عجالت قياس 20 إنش لجميع الفصول ونظام التوجيه 

النشط  الخلفي 
نظام ®Bose® Panaray الصوتي مع 34 مكّبر صوت و التحكّم 

 بالضوضاء، مٌحسن إلكتروني للصوت
تحكّم بالمناخ بأربع مناطق مع إعدادات شخصية للسائق والراكب 

 األمامي
 نظام فرملة تجّنب االصطدام

حزمة دعم السائق تتضمن نظام تثبيت السرعة التفاعلي7, نظام رؤية 
 ليلية مطّور، ونظام الفرملة األوتوماتيكية في األمام والخلف
مقاعد خلفية تتضّمن نظام الترفيه والمعلومات في المقعد 

الخلفي مع شاشة مزدوجة فائقة الوضوح قياس 10 إنش مع 
إمكانية اإلمالة وعرض أقراص ™Blu-Ray، عرض مزدوج، وحدة تحكّم، 

 منفذ إدخال auxiliary وقناتين السلكيتين للسماعات الرأسية 
 المقاعد

 أمامية حاضنة، مقعدا السائق والراكب األمامي قابالن للتعديل
 كهربائياً في 20 وضعية 

 4 وضعيات كهربائية لمسند أسفل الظهر، و4 وضعيات يدوية
 لتعديل مسند الرأس

 مقاعد أمامية مع وسائد ومساند للظهر قابلة للتهوية
Chevron Perforated ومساحات Semi-Aniline مقاعد جلدية بالكامل 

 مقاعد مريحة يمكن تعديلها مع 5 وضعيات للتدليك
 Manoogian Silver عجالت قياس 20 إنش من األلومنيوم وجيوب

 ومساحات من الكروم )يرجــى مراجعــة الصفحــة 46 للمزيد
من المعلومات(

الميــزات المتوفرة

محرك V6 VVT سعة 3.0 ليتر ثنائي التيربو بحقن وقود مباشر، بقوة 
404 حصاناً وعزم دوران 583 نيوتن متر، مع نظام التشغيل واإليقاف 

 األوتوماتيكي مع 3 خيارات للقيادة الرياضية 

1.  راجــع موقــع my.cadillac.com لتتعــرف علــى الهواتــف المتوافقــة مــع الســيارة.        2. وظائــف نظــام تجربــة مســتخدم كاديــالك قــد تتغيــر بحســب الطــراز. الوظائــف الكاملــة 
تتطّلــب أجهــزة بلوتــوث متوافقــة وهواتــف ذكيــة. بعــض األجهــزة تتطلــب وجــود وصلــة USB        3. غيــر متوافــق مــع جميــع األجهــزة.        4. يشــحن النظــام الســلكياً أحــد أجهــزة 

 PMA أو أجهــزة محمولــة متوافقــة Qi. لمعرفــة أي هاتــف متوافــق أو أجهــزة متنقلــة أخــرى متوافقــة، قــم بزيــارة موقــع my.cadillac.com        5.  يجــب دائمــاً اســتخدام أحزمــة 
 األمــان والمســاند الخاصــة باألطفــال. إّن األطفــال يكونــون بأمــان عندمــا يتــم وضعهــم فــي المقاعــد الخلفيــة مــع المســاند المناســبة. يرجــى مراجعــة دليــل المســتخدم للمزيــد 

مــن المعلومــات.        6. قبــل االنتقــال مــن مســارٍ آلخــر، يجــب التأكـّـد مــن رؤيــة المنطقــة الجانبيــة العميــاء مــن خــالل المرايــا الجانبيــة ومــرآة الرؤيــة الخلفيــة، والنظــر مــن فــوق الكتــف 
لرؤيــة الســيارات والمخاطــر المحتملــة، وتفعيــل إشــارة االلتفــاف.        7. إّن نظــام تثبيــت الســرعة التفاعلــي ال يحــّل مــكان مســؤولية الســائق بتشــغيل وقيــادة الســيارة بطريقــة 

آمنــة. يجــب علــى الســائق البقــاء منتبهــاً للزحــام وأحــوال الطرقــات فــي جميــع األوقــات، والقيــام بتوجيــه المقــود والتحكـّـم بالفرامــل أو غيرهــا مــن الخصائــص الضروريــة لالحتفــاظ 
بالســيطرة الكاملــة علــى الســيارة.

 كونسول علوي يتضّمن جهاز تحكّم شامل
 نظام تثبيت السرعة إلكتروني

 أقفال أبواب كهربائية قابلة للبرمجة مع إقفال تام لحماية األطفال
 فرملة يد إلكترونية

 سجادات أرضية أمامية وخلفية مميزة
 التحكّم بقفل غطاء خزان الوقود

 صندوق تخزين يفتح كهربائياً بكبسة زر
مفتاح EZ يفتح كافة األبواب بالكامل ويتيح الوصول إلى صندوق 

 األمتعة
 تشغيل السيارة عن بعد مع زر تشغيل المحرك

اإلضاءة  LED لصندوق التخزين في جهة الراكب األمامي، وحامالت 
األكواب األمامية، والكونسول العلوي، ومقابض األبواب األمامية 

والخلفية، وعتبات األبواب في األمام والخلف، وجيوب الخرائط، 
 ومقابض المساعدة الخلفية، وصندوق األمتعة

حزمة الذاكرة تحفظ إعدادات سائقين اثنين، وتشمل مقعد السائق 
 الكهربائي والمرايا الخارجية، مع إعادة ضبط لوضعيات الخروج

 من السيارة 
 منافذ كهربائية

 وصلة Auxiliary خلفية، منفذ 3USB مزدوج
 منفذ USB عدد 2 في الكونسول األمامي 

 Auxiliary 110V موجود أسفل وسادة المقعد األوسط الخلفي
 كاميرا للرؤية الخلفية

 المقاعد
 أمامية حاضنة، مقعدا السائق والراكب األمامي قابالن للتعديل 

 كهربائياً في 14 وضعية مع تعديل كهربائي
 2 وضعيات كهربائية لمسند أسفل الظهر، و4 وضعيات يدوية 

 لتعديل مسند الرأس
 مقاعد خلفية تتضّمن مسند ذراع وسطي قابل للطي، وحيز تخزين  

 مدمج، وحاملة أكواب مزدوجة وفسحة للولوج إلى الصندوق
 مقاعد أمامية قابلة للتدفئة مقاعد بمساحات جلدية

 عمود توجيه يمكن إمالته كهربائياً
مقود مع أزرار مدمجة للتحكم بالنظام الصوتي ونظام تثبيت السرعة 

 ومركز معلومات القيادة 
للتدفئة  قابل 

 جهاز تحكّم شامل مع 3 قنوات
 أحجبة شمس للسائق والراكب األمامي مع مرايا زينة مضاءة

نوافذ كهربائية، مع ميزة النقرة السريعة للفتح واإلغالق، تشمل 
 إغالقاً لحماية الركاب في الخلف

شحن السلكي4، مع القدرة على شحن األجهزة المحمولة

السالمة واألمان
وسادات هوائية5 أمامية للسائق والراكب األمامي، وأمامية 

لمنطقتي الصدر والخصر، ولمنطقة الصدر لركاب جانبي المقعد 
الخلفي، ستائر جانبية علوية للركاب في األمام وعند مستوى 

 الركبتين، نظام استشعار وجود الراكب
،T135/7DR18 نظام إطار احتياطي يتضمن عجلة وإطار 

Blackwall 
 نظام ®StabiliTrak اإللكتروني للتحكم بالثبات

نظام LATCH )رباطات منخفضة وحبال ربط علوية لألطفال( للحماية 
 في مقاعد األطفال

أحزمة أمان للخصر والكتف لجميع الوضعيات مع تقنية الشّد 
 األوتوماتيكي ألحزمة السائق والراكب األمامي

 نظام استشعار ميالن السيارة، نظام استشعار الحركة في المقصورة
 نظام إنذار لمنع السرقة تنبيه صوتي ونظام تعطيل المحّرك 

 لمنع السرقة 
 صندوق عّدة للحاالت الطارئة على الطرقات

 نظام التحكّم بالدفع عند كافة السرعات مع نظام توقيف 
 المحرك والفرملة

الميــزات المتوفرة
نظام تجربة مستخدم كاديالك2 مع نظام مالحة مدمج مع نظام 
التحكم بالمعلومات ووسائط الميديا، ستيريو AM/FM مع نظام 

مالحة مدمج، شاشة معلومات ملونة مقاس 10.2 إنش، 3 منافذ 
3USB ووصلة Auxiliary الصوتية، تقنية التعرف إلى الصوت وتقنية 

 الهاتف المدمج
حزمة تنبيه السائق والحزمة العملية تتضمن نظام التنبيه 

لالصطدامات األمامية، مؤشر المسافة الفاصلة، نظام استشعار 
المشاة، نظام المساعدة على المحافظة على المسار مع نظام 

التنبيه عند االنحراف عن المسار، منّبه للسيارات العابرة من الخلف، 
نظام شّد حزام األمان أوتوماتيكياً، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة، 

 نظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء6، مصابيح أمامية
 ®IntelliBeam، مرايا خارجية قابلة للتدفئة، ماسحات زجاج

 RainSense، وفرملة أوتوماتيكية على السرعات المنخفضة
UltraView® فتحة سقف كهربائية
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فـــوائـــــد ومـــصـــلـــحـــــة الــــمــــالـــــك

إّن مالك ســياراتنا يســتحق كل شــيء. لهذا الســبب جميع ســيارات 
2018 تأتــي مجهــزة بمجموعــة شــاملة مــن الميــزات الهامة للمالك. 

عــن هذا الكتّيب

لقد بذلنا ما في وسعنا لجعل هذا الكتّيب شامالً قدر اإلمكان. لكن الشركة تحتفظ بحقها بإدخال أي 
تعديل في أي وقت ومن دون سابق إنذار في ما خص األلوان أو المواد أو التجهيزات أو المواصفات 

أو الطرازات. أو توفرها. جميع المواصفات واألبعاد والقياسات والنسب واألرقام األخرى المذكورة 
في هذا الكتّيب، أو أي كتّيب آخر يتوفر في معرض الوكيل أو ُمرفق بالسيارة، هي أرقام وبيانات 

تقريبية مصادرها مخططات التصميم والهندسة والنماذج األولية للسيارات واالختبارات. وقد تختلف 
مواصفات سيارتك عن ما هو مذكور وذلك لتعدد مصادر التوزيع ونوعية التجهيزات.  قد يطرأ على 

المعلومات المذكورة في هذا الكتّيب بعض. التعديل منذ تاريخ طبعه، لذا يُرجى مراجعة وكيل 
كاديالك للحصول على كامل التفاصيل. أي اختالفات في األلوان المعروضة عن األلوان الحقيقية 

يعود إلى االختالفات الناجمة عن عملية الطباعة. تحتفظ كاديالك. بحقها في تحديد مدة سنة الطراز 
ألي منتج وألي سبب كان، أو في بدء سنوات الطراز وإنهائها في أوقات مختلفة. مالحظة: بعض 

الصور في هذا الكتّيب تعرض سيارات بتجهيزات اختيارية.

المحركات

تم تجهيز منتجات كاديالك بمحركات تنتجها جنرال موتورز أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع 
 أنحاء العالم. وقد يتم استخدام محركات منتجات كاديالك في نماذج وطرازات أخرى من

جنرال موتورز.

مجموعة ختم ثقوب العجالت وضاغط الهواء 

إذا حصل أي ثقب في العجلة بحجم 6 ملم يتم استخدام ختم لمنع خروج الهواء وقتياً. بعد استخدام 
ضاغط الهواء من المفروض أخذ سيارتك إلى وكيل معتمد للفحص وتغيير العجالت بأسرع وقت وكل 
161 كيلومتر على األقل. ال يستطيع ختم العجالت تصليح الثقوب في جانب العجالت، والثقوب األكبر 
من 6 ملم أو عجلة خارجة عن إطارها. يمكن استخدام ختم الثقوب مرة واحدة على عجلة واحدة قبل 

انتهاء صالحيته.

خط التجميع

مركبات كاديالك ومكوناتها يتم تجميعها أو تصنيعها من قبل وحدات تشغيل شركة جنرال موتورز، 
الشركات التابعة لها أو الموردين لشركة جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم. في بعض األحيان يكون 

من الضروري إنتاج سيارات كاديالك مع مكونات مختلفة أو من مصادر مختلفة من المقررة أصالً. قد 
تكون بعض الخيارات غير متوفرة عندما يتم تجميع مركبتك، لذا نقترح عليك التحقق من أن سيارتك 

 تشمل المعدات التي طلبتها أو، إذا كان هناك تغييرات،
أنك تقبل بها.

ضمان لمدة 4 سنوات \ 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

ضمان محدود للقوة المحّركة دون خصم، برنامج المساعدة على الطريق وبرنامج خدمة النقل.

ضمان لمدة 4 سنوات \ 100,000 كلم )أيهما يأتي أوالً(

ضمان محدود للسيارة بأكملها. عيوب في مواد وتصنيع اإلطارات، القيام بتصليح الخلل في السيارة، 
عوامل التآكل على ألواح صفائح الهيكل المعدنية.

ضمان ضد الصدأ

تم تصميم وصناعة سيارات كاديالك بطريقة مقاومة للتآكل والتآكل الناتج عن الصدأ. إذا تعرضت أي 
من صفائح الهيكل المعدنية إلى التآكل من الصدأ )وظهور ثقب فعلي في الصفيحة المعدنية( 
فإنها مشمولة بضمان لمدة 6 سنين وعدد غير محدود من الكيلومترات. إن التآكل السطحي أو 

الشكلي - الناتج عن ارتطام حصى أو ظهور خدوش على الدهان، مثالً – ال يغطيها الضمان. ال يوصي 
الضمان ضد الصدأ استخدام مواد إضافية مقاومة للصدأ. يرجى مراجعة وكيل كاديالك لمعرفة 

شروط هذا الضمان المحدود.

األساطيل

قد يتم إلغاء بعض المواصفات القياسية من طلبات األساطيل. يرجى مراجعة الوكيل للتفاصيل.

 1. برنامــج المســاعدة علــى الطرقــات وبرنامــج خدمــة التوصيــل غيــر مشــمولين فــي الضمــان المحــدود للمركبــات الجديــدة.  يحتــوي كتّيــب “معلومــات الضمان ومســاعدة المالــك ” الموجود مع كل مركبة جديــدة على معلومات
مفصلــة عــن تغطية الضمان.

©2018 جنرال موتورز. جميع الحقوق محفوظة. GM، وشــعار GM، Cadillac  وشــعار Cadillac، Cadillac Crest، OnStar وشــعار OnStar وأســماء طرازات الســيارات، تصاميم هيكل الســيارات وعالمات أخرى ظاهرة في هذا الكتّيب هي ماركة 
مســجلة و\أو وعالمــات الخدمــة لشــركة جنــرال موتــورز، فروعهــا والشــركات التابعــة لهــا أو المرخصيــن مــن قبلهــا. Apple، iPhone ِوApple CarPlay هــي عالمــات تجاريــة لشــركة Apple، ومســجلة فــي الواليــات المتحدة وبلدان أخرى. Android هي 

عالمة تجارية لشــركة Google. BlackBerry هي عالمة تجارية مســجلة لشــركة BlackBerry. Brembo هي عالمة تجارية مســجلة لشــركة Brembo. Bose وAudioPilot هي عالمات تجارية لشــركة Bose في الواليات المتحدة والبلدان األخرى. 
Windows هي عالمة تجارية مســجلة لشــركة Microsoft، وشــركة Pandora هي عالمة تجارية مســجلة لشــركة Pandora Media، وشــركة SiriusXM Satellite Radio هي عالمة تجارية مســجلة لشــركة SiriusXM Radio . Blu-ray هي 

Wi-Fi Alliance® هــي عالمــة تجاريــة مســجلة لشــركة Blu-ray Disc Association. Wi-Fi عالمــة تجاريــة لمجموعــة

إطارات

إطــارات قيــاس 20 إنــش مع 5 قضبان 
منفصلــة مــن األلومنيوم وطالء فاخر 
Manoogian فضي مع 5 مســاحات 

مضافــة من الكروم.
قياســية علــى CT6 فئــة بالتينوم

إطــارات قيــاس 19 إنش من األلومنيوم 
المصبــوب فائــق اللمعــان مع قضبان مزدوجة 

وجيــوب بلــون النيكل اللؤلؤي
قياســية علــى CT6 فئــة الفخامة

إطــارات ألومينيــوم قياس 19 إنش 
 ممتــازة متعــددة القضبان مطلية

مع لمســات من الفضة االســترلينية
قياســية على CT6 فئة القياســية

المقاسات

مقاســات CT6 المقاســات بصيغة المليمتر

المقاســات الخارجية

3109 قاعــدة العجــالت 
5182 الطــول اإلجمالــي 

   1880 عــرض الهيــكل 
1471 االرتفــاع الكلــي 

1608 المســافة بيــن العجلتيــن األماميتيــن 
1626 المســافة بيــن العجلتيــن الخلفيتيــن 

المقاســات الداخلية

خلفي أمامــي   
1026  1074 حيــز القدميــن  

965  1019 حيــز الــرأس  
1356  1417 حيــز الجلــوس  
1425  1481 حيــز الكتفيــن  

 CT6 الســعة وقدرة التحميل في

73.8 ليتر اســتهالك الوقــود )ليتــر تقريبــي( 
433.3 ليتر حّيــز األمتعــة 

2/3 المقاعــد  
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األلوان الخارجية التوليفــات الداخلية

 J E T  B L A C K
مقاعــد جلدية مع مســاحات 
CHEVRON PERFORATED

 C I N N A M O N مقاعد بمساحات جلدية 
CHEVRON PERFORATED مع مساحات

مقاعد بمساحات جلدية
L I G H T  P L AT I N U M

CHEVRON PERFORATED مع مساحات

مقاعد جلدية بالكامل  J E T  B L A C K 
SEMI-ANILINE مع مساحات
1CHEVRON PERFORATED

كشمير خفيف
SEMI-ANILINE مقاعد جلدية بالكامل

CHEVRON PERFORATED1 مع مساحات

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

MINERAL 
POLAR BURL

مع نسيج من األلياف 
الكربونية البرونزية

نســيج من األلياف
الكربونية

مع توليفات
RAVENWOOD

MINERAL
POLAR BURL

مع نســيج من األلياف 
الكربونيــة البرونزية

 Sapele خشب
Choco Noir
 مع نسيج من

األلياف الكربونية
مساحات

JET BLACK

مساحات
MAPLE SUGAR

 CAFÉ NOIR
 EUCALYPTUS

 CAFÉ AU LAIT  و
EUCALYPTUS

مساحات
JET BLACK

مساحات
JET BLACK

فضــي المع معدني

أزرق غامــق Adriatic معدني2

2. متوفــرة بتكلفــة إضافية 1. متوفــرة فقــط بفئــة بالتينــوم 

برونــزي Dune معدني2

Midnight Sky معدني2

Raven أســود داكن

 SAPELE خشب
بني متوسط

أحمــر HORIZON طبقتين1

أبيض كريســتالي 3 طبقات2

 JET BLACK
مقاعد بمســاحات جلدية  

Deep Amethyst معدنــي2

مساحات
JET BLACK

L I G H T  N E U T R A L 
مقاعد بمســاحات جلدية

رمادي معدني1

 SAPELE خشب
بني داكن

معدنــي غير المع2

أســود Stellar معدني2


