
ZL1 كامارو

● قياسي،  متوّفراختر مزايا المركبة

فارس واحد،
        650 حصان.

 تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت.
لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.
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ZL1التصميم الخارجي
●مصابيح رئيسية أوتوماتيكية عالية الشدة

 المرايا الخارجية: مدفأة، قابلة للتعديل كهربائيًا، بلون الهيكل، مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي
●في جهة السائق

●دعامة للجناح

فتحة بارزة بتصميم متميز على غطاء المحرك ومصنوعة من ألياف الكربون

الرسوم
خط مركزي باللون األسود )غير متوفر مع اللون األسود المعدني(

المحرك/الشاسيه
محرك LT4 سوبرتشارج V8 سعة 6.2 لتر مع ميزة الحقن المباشر للوقود وميزة التوقيت المتفاوت 

●للصمامات، بقوة 650 حصان وعزم 881 نيوتن متر

●نظام التبريد: سعة إضافية

eLSD النظام التفاضلي: الكتروني محدود اإلنزالق
●تبريد النظام التفاضلي الخلفي

فرامل ®Brembo أحادية الحجرة بـ6 مكابس في األمام وبـ4 مكابس في الخلف، لألداء العالي، 
●قرصية مانعة لإلنغالق على 4 عجالت

●مبرد إضافي للمحرك يعمل بسائل التبريد 

●مبرد خارجي للمحرك يعمل يالزيت

●نظام العادم: عادم مزدوج، لألداء العالي مع فتحات رباعية

●تحكم القيادة المغناطيسية

●نظام تعليق لألداء العالي ومستقل على 4 عجالت

●ناقل الحركة: يدوي بـ6 سرعات مع ميزة التماسك على المنحدرات

ناقل حركة مقودي أوتوماتيكي بـ10 سرعات
●مبرد لزيت ناقل الحركة

ZL1السالمة واألمان
الوسائد الهوائية، ثنائية المرحلة أمامية ولمنطقة الركبة )كوبيه/كشف(، ستارية رأسية ولمنطقة 

القفص الصدري لإلصطدامات الجانبية )كوبيه(، ستارية رأسية ولمنطقة القفص الصدري )كشف( 
للسائق والراكب األمامي وتشمل نظام استشعار وجود الراكب.

●

●نظام العرض على الزجاج األمامي

●نظام المساعدة على الركن الخلفي

●تنبيه حركة المرور الخلفية

نظام تشغيل المركبة عن بعد
●تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

المقصورة
●تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثنائي المنطقة مع نظام تحكم خاص بالراكب

●مركز معلومات القيادة الملون والمعزز مع شاشة قياس 8 إنش قابلة للتعديل ومتعددة األلوان

●اإلنارة: مصابيح أمامية للقراءة ومصباح بسقف المقصورة مع ميزة اإلنارة عند الدخول

●إنارة داخلية محيطية مع 24 خيار لوني

●المرآة: تعتيم أوتوماتيكي

صفائح ألياف الكربون للوحة العدادات

فتحة السقف: كهربائية

●ميزة الشحن الالسلكي

الترفيه
●نظام راديو شفروليه مايلينك مع شاشة لمس قياس 8 إنش

 نظام راديو شفروليه مايلينك مع المالحة، يتضمن شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش
ونظام GPS للمالحة

مسجل بيانات األداء ومسجل فيديو
●نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع 7 مكبرات صوت )كشف( أو 9 مكبرات صوت )كوبيه(


