
2017 AVALON
Technical Features SE+ LIMITED الميزات التقنية

Engine 3.5L,V6, 24 VALVE, DOHC, DUAL VVT-I المحرك

Output (hp/rpm) 273/6200 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque kg-m/rpm 35.3/4700 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission 6 SPEED AUTOMATIC TRANMISSION ناقل الحركة

Tyres Size 215/55 R17 حجم العجالت

Dimensions (mm) L 4,960 x W 1,835 x H 1,460 األبعاد )ملم (

Fuel Tank Capacity 74L سعة خزان الوقود 

Number Of Doors 4 عدد األبواب

Seating Capacity 5

Interior Features الميزات الداخلية

Leather-Trimmed Steering Wheel • • مقود جلد

Dual Zone Auto Air Conditioning • • تحكم أتوماتيكي بأجواء المقصورة لمنطقتين

Optitron Speedometer With TFT Display • • عداد قياس سرعة أوبتيترون مع شاشة 

Push Start Button • • تشغيل بضغطة زر

Leather Seats • Premium مقاعد جلد

Passenger Power Seat • • مقعد الراكب كهربائي

Driver Power Seat •  + Memory مقعد السائق كهربائي

Wood Grain Interior Package • • تجهيزات داخلية خشبية

Auto Dimming Rear View Mirror With Compass • • مرآة رؤية خلفية ذات تعتيم تلقائي مع بوصلة

Multi-Stage Ventilated Front Seats • مقاعد أمامية بتهوية متعددة المراحل

Powered Back Sun Shade • ستارة خلفية كهربائية واقية من الشمس

Paddle Shifts • مقابض تبديل سرعة

Front & Rear Doors Scuff Plates • عتب وقاية على األبواب األمامية والخلفية

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Display Audio/DVD/USB/AUX/Bluetooth • • شاشة تعمل باللمس/مشغل أقراص DVD/مقبس USB/بلوتوث

Number Of Speakers 11 11 عدد مكبرات الصوت

Steering Wheel Control For Audio/Telephone • • أزرار تحكم في الصوت/الهاتف على المقود

JBL Navigation • •    JBL نظام مالحة

Rear Seat Entertainment* • نظام ترفيهي للمقعد الخلفي*

Exterior Features الميزات الخارجية

17" Alloy Wheels • • عجالت ألومنيوم 17 بوصة

Door Mirrors - Powered/Auto Retractable •  + Memory مرايا األبواب –  قابلة للطي كهربائية

Dual Exhaust With Chrome Tips • • فتحتا عادم بغطاء كروم

Smart Keyless Entry • • دخول ذكي من دون مفتاح

Remote Engine Starter • • تشغيل المحرك عن بعد

Sunroof • • فتحة سقف

LED Headlights With DRL'S • مصابيح أمامية LED مع مصابيح DRL's نهارية

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Cruise Control • • مثبت سرعة

Anti-Lock Brake System (ABS) • • نظام مكابح مانع لإلنغالق

Vehicle Stability Control (VSC) • • نظام التحكم بثبات المركبة

Dual Front Airbags/Sides/Curtain/Knee • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة/ جانبية /وستارية وعلى مستوى الركبة

Child Restraint System (ISO-FIX) • • نظام تثبيت مقعد الطفل

Front & Rear Parking Sensors* • • حساسات توقف أمامية وخلفية*

Rear View Camera BGM BGM كاميرا رؤية خلفية

Material Code TYAV02P35AP3RA16 TYAV02P35AP4RA16 رمز الموديل

Retail Sales Price 141,645 164,745 سعر التجزئة

الرمز: •= القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 

وقت إعداد المستند )ديسمبر 2017( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

Please note: All information presented herein are based on data available at the 
time of creation (December 2017), and are subject to change without prior notice.

Prices are inclusive of VAT.
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