
PERFORMANCE

• Engine: 6.2L Super Charged HEMI V8 SRT 
• Power: 707HP 
• Transmission: 8AT Steering Wheel Mounted Shift Control
 • BREMBO Fixed Caliper 4-Piston Brakes 
• Launch Control 
• Performance Shift Indicator

SAFETY FEATURES

• Rear Park Sensors 
• Back Up Camera 
• ABS, Brake Assist 
 with Rain Brake Support 
• Electronic Stability Control with Traction Control 
• Advance Brake Assist
• 6 Airbags 
• Blind Spot and Cross Path Detection 

EXTERIOR FEATURES

• 20" SRT Lowgloss Black Performance Alloy Wheels 
• Automatic Bi Function HID Projector Headlamps 
• Projector LED Fog Light
• Red Brake Calipers 
• LED Daytime Running Lights
• Dual Bright Exhaust Tips 
• Functional Hood Scoop with Dual Carbon Stripes
• Powered by SRT Engine Cover 
• Black Performance Spoiler

INTERIOR FEATURES

• Leather Trim Seats with HELLCAT Logo 
• Ventilated Front Seats 
• Driver Memory Seats
• Leather Wrapped Shift Knob 
• SRT Heated Leather Wrapped Steering Wheel

COMFORT AND TECHNOLOGIES

• Keyless Entry and Go 
• Powered Sunroof 
• Power 8-way Driver and Passenger Seats 
 with 4-way Lumbar Adjustment 
• 19 Speakers Harmon Kardon 
• Remote Start System 
• Uconnect 4 Navigation 
 with 8.4” Touch Screen Display 
• Apple Carplay and Android Auto

األداء

مزايا األمان

المحرك: سعة 6.2 لتر فائق الشحن نوع هيمي SRT مع 8 أسطوانات   •
القوة: 707 حصان  •

ناقل الحركة: أوتوماتيكي مع 8 سرعات  •
تحكم بناقل الحركة من خالل عجلة القيادة   

ماسكات مكابح ثابتة من طراز BREMBO مع 4 مكابس مكابح  •
نظام التحكم باالنطالق  •

مؤشر تغيير األداء   •

حساسات ركن خلفية  •
كاميرا داعمة  •

نظام مكابح مانعة لالنغالق، نظام مساعد مكابح  •
مع نظام مساندة المكابح عند المطر  

نظام تحكم إلكتروني بثبات المركبة وقوة الجر  •
نظام مساعد مكابح متطور  •

6 أكياس هوائية  •
نظام رصد البقعة العمياء مع ميزة التنبيه للسيارات العابرة من الخلف  •

المزايا الخارجية
عجالت سبيكية SRT منخفضة  •

اللمعان من طراز Performance مقاس 20 بوصة   
مصابيح كاشف ضوئي أمامية أوتوماتيكية مزدوجة  •

الفعالية ذات تفريغ عالي الكثافة   
مصباح كشاف ضوئي أوتوماتيكي للضباب  •

ماسكات مكابح باللون األحمر  •
LED مصابيح نهارية جارية بتقنية  •

مخارج عادم مزدوجة المعة  •
غطاء محرك بفتحات عملية مع شرائط كربون مزدوجة  •

SRT غطاء محرك مشغل بواسطة •
جناح أسود عالي األداء  •

المزايا الداخلية
 HELLCAT مقاعد مزخرفة بالجلد مع شعار  •

المقاعد األمامية بميزة التهوية    •
ذاكرة لمقعد السائق  •

مقبض ناقل سرعة مغلف بالجلد   •
عجلة قيادة SRT مغلفة بالجلد بميزة التدفئة   •

الميزات التقنية ووسائل الراحة
نظام فتح وتشغيل بدون مفتاح  •

فتحة سقف كهربائية  •
مقاعد كهربائية للسائق والركاب قابلة للتعديل بـ8 وضعيات  •

مع مسند أسفل الظهر قابل للتعديل بـ4 وضعيات   
 Harmon Kardon 19 مكبر صوت من طراز  •

نظام تشغيل عن بعد  •
نظام Uconnect 4 للمالحة مع شاشة عرض  •

تعمل باللمس مقاس 8.4 بوصة   
بأنظمة توصيل Apple Carplay و Android Auto الخاصة بالسيارات  •
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