
PERFORMANCE

• Engine: 3.6L V6 24V VVT 
• Power: 300HP 
• Transmission: 8AT 
• Steering Wheel Mounted Shift Control

SAFETY FEATURES

• Rear Park Sensors 
• Back Up Camera
• ABS, Brake Assist 
 with Rain Brake Support 
• Electronic Stability Control with Traction Control 
• 6 Airbags 
• Tire Pressure Monitoring System
 
EXTERIOR FEATURES

• 20" Satin Carbon Painted Alloy Wheels 
• Automatic Halogen Lamps 
• Projector LED Fog Light
• LED Daytime Running Lights 
• Dual Bright Exhaust Tips
• Functional Hood Scoop 
• Rear Spoiler

INTERIOR FEATURES

• Cloth Sports Seats 
• Rear Armrest With Cupholders 
• Leather Wrapped Shift Knob
• Front Cup Holder and Mobile Storage 
• Leather Wrapped Steering wheel

COMFORT AND TECHNOLOGIES

• Keyless Entry and Go 
• Dual Zone Auto Air Conditioner with Air Filtering 
• Auto Dimming Rear View Mirror 
• Power 8-way Driver Seat 
 with 4-way Lumbar Adjustment 
• 6 Premium Speakers Alpine 
• Remote Start System
• Rear A/C Outlet 
• Uconnect 4 Navigation 
 with 8.4” Touch Screen Display 
• Apple Carplay and Android Auto 

األداء

مزايا األمان

المحرك: سعة 3.6 لتر مع 6 أسطوانات و24  •
صمامًا بميزة التوقيت المتغي  

القوة: 300 حصان   •
ناقل الحركة: أوتوماتيكي مع 8 سرعات  •

تحكم بناقل الحركة من خالل عجلة القيادة   •

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  •
6 أكياس هوائية  •

•  نظام مراقبة ضغط اإلطارات 

المزايا الخارجية
عجالت سبيكية صقيلة مطلية بالكربون مقاس 20 بوصة   •

مصابيح هالوجينية أوتوماتيكية   •
مصباح كشاف ضوئي LED للضباب  •

LED مصابيح نهارية جارية أمامية بتقنية  •
مخارج عادم مزدوجة المعة   •
غطاء محرك بفتحات عملية  •

جناح خلفي  •

المزايا الداخلية
مقاعد رياضية ببطانة من القماش   •

مسند ذراع خلفي مع حوامل كؤوس  •
مقبض ناقل الحركة مغلف بالجلد  •

حامل كؤوس وحامل جوال أماميان   •
• عجلة قيادة مغلفة بالجلد

الميزات التقنية ووسائل الراحة
نظام فتح وتشغيل بدون مفتاح  •

مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي  المنطقة مع ميزة تنقية الهواء   •
مرآة رؤية خلفية بميزة التعتيم األوتوماتيكي   •

مقعد سائق كهربائي قابل للتعديل بـ8 وضعيات مع مسند أسفل  •
الظهر قابل للتعديل بـ4 وضعيات   

 Premium Alpine 6 مكبرات صوت من طراز  •
تشغيل عن بعد  •

مخرج خلفي لمكيف الهواء  •
نظام Uconnect 4 للمالحة مع شاشة عرض تعمل  •

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