
ًا ي دة كل دي ج رادو ٢٠١٩ ال ف يل س

غطاء الصندوق

نظام مأخذ الهواء البارد قضبان رياضية مع كلمة سيلفرادو

عالمات غرافيكية رياضية على الرفاريف درجات مساعدة أنبوبية قياس 4 إنش باللون األسود )تتوفر 
درجات الكروم أيضًا(

درجات مساعدة للطرقات الوعرة باللون األسود

عادم CAT-BACK لألداء من شفروليه مخرج العادم من الكروم مع شعار شفروليه

تلوين أحرف البوابة الخلفية

عالمات متميزة على الرفاريفشعار شفروليه المضيء سجاد حماية أرضية حيز األمتعة من المطاط

في شفروليه ، نحن نعلم أن لكل سائق شاحنة متطلباته الخاصة. ولهذا السبب قمنا بتوفير مجموعة واسعة من االكسسوارات لنتيح لك تعديل شاحنتك بالطريقة التي تريدها.1 يرجى التواصل 
مع الوكيل المعتمد للحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة باكسسوارات شفروليه المتوفرة.

االكسسوارات

1 ال تتوافق جميع االكسسوارات مع طرازات سيلفرادو. يرجى التواصل مع الوكيل المعتمد للمزيد من المعلومات.



سيلفرادو WT - المواصفات القياسية المختارة:

الميكانيك

المحرك -  V6 EcoTec3 سعة 4.3 لتر، 285 حصان عند 5300 دد، عزم 413 نيوتن متر عند 3900 دد، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات

العادم - أحادي الفتحة

معدل المحور الخلفي - 3.42

التصميم الخارجي

المصدات - باللون األسود متوسط اللمعان، أمامية وخلفية

مقابض األبواب - سوداء

الزجاج - بطبقة ممتصة لألشعة الشمسية

الشبك - قضيب وشبك باللون األسود

المصابيح الرئيسية - عاكسات هالوجين مع مصابيح القيادة النهارية

المرايا - تعديل كهربائي،  تعديل يدوي بطراز المقصورة العادية - بأغطية سوداء

خطافات السحب1 - سوداء )طرازات 4×4(

البوابة الخلفية - رفع يدوي

المصابيح الخلفية - تقليدية

P265/70R17 blackwall اإلطارات - لجميع الفصول

المقصورة

تكييف الهواء - أحادي المنطقة

النظام الصوتي - نظام صوتي بـ6 مكبرات صوت )4 فقط في طراز المقصورة العادية(

مركز معلومات القيادة - شاشة أحادية اللون قياس 3.5 إنش

تغطية األرضية - فينيل مطاطي

الترفيه - نظام2 شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 مع شاشة لمس ملونة قياس 7 إنش، ستيريو AM/FM، البث الصوتي3 عبر بلوتوث لجهازين 
Apple CarPlay® 4فاعلين، الدخول عبر األوامر الصوتية للهواتف المتوافقة، والتوافقية مع ميزة

الوسائط - منفذUSB 5 ضمن لوحة التحكم

 المقاعد - أمامية منقسمة بنسبة 40/20/40 مع تعديل يدوي بـ4 اتجاهات لمقعدي السائق والراكب األمامي, خلفية منقسمة بنسبة 60/40 
وقابلة للطي

عمود عجلة القيادة - قابل لإلمالة يدويًا مع ميزة القفل المضاد للسرقة

النوافذ - كهربائية مع ميزة الفتح/اإلغالق السريع جهة السائق والفتح السريع فقط لباقي النوافذ

األمان

الوسائد الهوائية - ستة
كاميرا الرؤية الخلفية6

المواصفات المختارة المتوفرة

المحرك - V8 EcoTec3 سعة 5.3 لتر، 355 حصان عند 5600 دد، عزم 518 نيوتن متر عند 4100 دد، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مع اإلدارة 
النشطة للوقود

المصدات - كروم أمامية وخلفية

نظام المساعدة على الركن الخلفي

تغطية األرضية - سجاد

البوابة الخلفية - مع ميزة EZ Lift، تتضمن القفل والتحرير الكهربائي

منفذ الطاقة - 230 فولط، مثبت ضمن الصندوق وعلى لوحة المعدات

تصاميم المقصورة المتوفرة

األلوان المتوفرة

عجالت فوالذ قياس 17" مطلية بالفضي 
WT قياسية على )RD6(

قماش باللون األسود )متوفر(

أحمر داكن7بني معدني7أحمر7أسودفضي معدني7أزرق معدني7رمادي معدني7أبيض

فينيل باللون األسود

قد تتنوع المزايا والمواصفات بحسب الطراز والبلد.
1 هذه الخطافات تستخدم لسحب المركبة في حاالت االصالح أو النقل فقط. لتجنب خطر اإلصابة ال تستخدم هذه الخطافات لتسحب مركبة أخرى. راجع دليل المالك للمزيد من المعلومات. 2 يختلف عمل نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز. تتطلب الوظائف الكاملة بلوتوث 

وهاتفًا ذكيًا متوافقين ومنفذ USB لبعض األجهزة. 3 يرجى زيارة my.chevrolet.com/learn لمعرفة التوافقية بين المركبة واألجهزة المحمولة. 4 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Apple وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة Apple. تتطلب 
هواتف ذكية متوافقة وسيتم تطبيق رسوم البيانات. 5 غير متوافقة مع جميع األجهزة. 6 اطلع على دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة المتعلقة بالمواصفات وحدود عملها. 7 لون بتكلفة إضافية.



سيلفرادو LT - باإلضافة أو باالستبدال مع مواصفات WT القياسية فإن طراز LT يشمل:

الميكانيك

المحرك - توربو سعة 2.7 لتر، 310 حصان عند 5600 دد، عزم 471 نيوتن متر عند 1500 دد، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات مع اإلدارة النشطة 
للوقود

المحرك - اإليقاف/التشغيل األوتوماتيكي

التصميم الخارجي

المصدات - كروم أمامية وخلفية

إنارة حيز األمتعة - مصابيح LED، ضمن صندوق البيك-أب، يتم تفعيلها بحامل المفتاح

مقابض األبواب - بلون الهيكل

شعارات شفروليه - باللون الذهبي

الشبك - قضبان كروم ولمسات الشبك باللون األسود الالمع

المصابيح الرئيسية - عاكسات LED مع مصابيح LED المتميزة للقيادة النهارية

المرايا - مدفأة، قابلة للتعديل كهربائيًا، تتضمن إنارة محيطية

البوابة الخلفية - مع ميزة EZ Lift، تتضمن القفل والتحرير الكهربائي

المقصورة

تكييف الهواء - ثنائي المنطقة، تحكم أوتوماتيكي بالمناخ

البوصلة - موجودة ضمن لوحة العدادات

تثبيت السرعة - الكتروني مع ميزة التثبيت والمتابعة، أزرار التحكم مثبتة على عجلة القيادة

مركز معلومات القيادة - شاشة ملونة قياس 4.2 إنش وقابلة للتخصيص من قبل السائق

الترفيه1 - نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 مع شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش، ستيريو AM/FM، البث الصوتي2 عبر بلوتوث لجهازين 
Apple CarPlay® 3فاعلين، الدخول عبر األوامر الصوتية للهواتف المتوافقة، والتوافقية مع ميزة

الوسائط - منفذيUSB 4 ضمن لوحة التحكم

دخول المركبة بدون مفتاح - مع زر تشغيل المركبة

نظام تشغيل المركبة عن بعد

المقاعد - أمامية منقسمة بنسبة 40/20/40 مع مسند ذراع يضم تحته حيز تخزين مغطى

عجلة القيادة - أزرار التحكم بالصوت والهاتف مثبتة عليها, ملفحة بالجلد

نظام منع السرقة - الدخول غير المصرح به

منافذUSB 4 - الصف الثاني، للشحن فقط

األمان

نظام5 المساعدة على الركن األمامي والخلفي - أمواج فوق صوتية
تنبيه تبديل المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء5

تنبيه حركة المرور الخلفية5

المواصفات المختارة المتوفرة

المحرك -  محرك V8 EcoTec3 سعة 5.3 لتر، 355 حصان عند 5600 دد، عزم 518 نيوتن متر عند 4100 دد، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات مع 
اإلدارة الديناميكية للوقود6

باقة نظام التعليق7 - باقة Z71 للطرقات الوعرة، نظام تعليق للطرقات الوعرة، ممتصات صدمات أحادية األنبوب، تحكم نزول المنحدرات، ألواح 
Z71 الحماية السفلية وشعارات

المقاعد - أمامية حاضنة مع كونسول مركزي يتضمن حيز تخزين

الترفيه1 - نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 بالس مع شاشة لمس ملونة فائقة الوضوح قياس 8 إنش، ستيريو AM/FM، ميزة التعرف على 
Apple CarPlay® 3الصوت، البث الصوتي2 عبر بلوتوث لجهازين فاعلين، الدخول عبر األوامر الصوتية للهواتف المتوافقة، والتوافقية مع ميزة

شحن السلكي8

تصاميم المقصورة المتوفرة

لمسات جلد رمادي فاتح )متوفرة(

 )PZX( عجالت ألومنيوم قياس 18" مطلية بالفضي الفاتح
LT قياسية على طراز

عجالت ألومنيوم قياس 20" مطلية وبوجه مشغول وجيوب 
LT متوفرة على طراز )RD4( باللون الرمادي المعدني

قماش رمادي فاتح

األلوان المتوفرة

أزرق معدني9أبيض بني معدني9لؤلؤي ثالثي الطبقات9رمادي معدني9 رمادي داكن معدني9أسودقرميدي معدني9 أحمر داكن9أحمر9فضي معدني9
قد تتنوع المزايا والمواصفات بحسب الطراز والبلد.

1 يختلف عمل نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز. تتطلب الوظائف الكاملة بلوتوث وهاتفًا ذكيًا متوافقين ومنفذ USB لبعض األجهزة. 2 يرجى زيارة my.chevrolet.com/learn لمعرفة التوافقية بين المركبة واألجهزة المحمولة. 3 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من 
منتجات شركة Apple وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة Apple. تتطلب هواتف ذكية متوافقة وسيتم تطبيق رسوم البيانات. 4 غير متوافقة مع جميع األجهزة. 5 اطلع على دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة المتعلقة بالمواصفات وحدود عملها. 6 تنطبق على 

  PMA سعة 5.3 لتر. غير متوفرة مع المقصورة العادية. 8 يقوم النظام بشحن جهاز هاتف محمول واحد متوافق مع V8 طرازات مقصورة الركاب والمقصورة المزدوجة فقط. طراز المقصورة العادية يمتلك ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مع اإلدارة النشطة للوقود. 7 متوافقة فقط مع محرك
أو Qi تلقائيًا. قد تتطلب بعض األجهزة محواًل أو غطاًء خلفيًا. يرجى زيارة my.chevrolet.com/learn للتأكد من توافق هاتفك أو أي جهاز آخر. 9 لون بتكلفة إضافية.



سيلفرادو RST - باإلضافة أو باالستبدال مع مواصفات LT القياسية فإن طراز RST يشمل:

الميكانيك

المحرك - يتوفر محرك V8 EcoTec3 سعة 5.3 لتر، 355 حصان عند 5600 دد، عزم 518 نيوتن متر عند 4100 دد، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 
سرعات مع اإلدارة الديناميكية للوقود1

التصميم الخارجي

المصدات - بلون الهيكل، أمامية وخلفية

شعارات شفروليه - باللون األسود

LED - مصابيح الضباب

الشبك - قضبان بلون الهيكل وشبك باللون األسود الالمع

أغطية المرايا - أسود المع

LED - المصابيح الخلفية

P265/65R18 اإلطارات - لجميع الفصول

المقصورة

منفذ الطاقة - 12 فولط إضافي، في الخلف

عمود المقود - تحكم إقفال كهربائي

نظام منع السرقة - الدخول غير المصرح به
منافذ USB - الصف الثاني، للشحن فقط2

المواصفات المختارة المتوفرة
اكسسوارات شفروليه لألداء - نظام مأخذ الهواء البارد3

CAT-BACK اكسسوارات شفروليه لألداء - نظام العادم

المقاعد - أمامية حاضنة، تخزين في الجهة الخلفية

RichBass الصوتي الفاخر بـ7 مكبرات صوت مع مضخم صوت BOSE® نظام الصوت - نظام

باقة نظام التعليق4 - باقة Z71 للطرقات الوعرة، نظام تعليق للطرقات الوعرة، ممتصات صدمات أحادية األنبوب، تحكم نزول المنحدرات، ألواح 
Z71 الحماية السفلية وشعارات

تصاميم المقصورة المتوفرة

األلوان المتوفرة

لمسات جلد رمادي فاتح )متوفرة(

أزرق معدني5أبيض بني معدني5لؤلؤي ثالثي الطبقات5رمادي معدني5 رمادي داكن معدني5أسودقرميدي معدني5 أحمر داكن5أحمر5فضي معدني5

 )PZX( عجالت ألومنيوم قياس 18" مطلية بالفضي الفاتح
RST قياسية على طراز

عجالت ألومنيوم قياس 20" مطلية وبوجه مشغول وجيوب 
RST متوفرة على طراز )RD4( باللون الرمادي المعدني

قماش رمادي فاتح

1 تنطبق على طرازات مقصورة الركاب والمقصورة المزدوجة فقط. طراز المقصورة العادية يمتلك ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مع اإلدارة النشطة للوقود. 2 غير متوافقة مع جميع األجهزة. 3 قد تتنوع التوافقية بحسب المحرك أو إعدادات المركبة. يرجى التواصل مع الوكيل المحلي المنتج المعروض مع االكسسوارات االختيارية التي تم تركيبها من قبل الوكيل.
للتفاصيل. 4 متوافقة فقط مع محرك V8 سعة 5.3 لتر. غير متوفرة مع المقصورة العادية. 5 لون بتكلفة إضافية.



معروض طراز ما قبل اإلنتاج. قد تتنوع المواصفات.



سيلفرادو TRAIL BOSS - باإلضافة أو باالستبدال مع مواصفات LT القياسية فإن طراز TRAIL BOSS يشمل:

الميكانيك

المحرك - V8 EcoTec3 سعة 5.3 لتر، 355 حصان عند 5600 دد، عزم 518 نيوتن متر عند 4100 دد، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات مع اإلدارة 
الديناميكية  للوقود1

النظام التفاضلي - فائق التحمل بإقفال أوتوماتيكي في الجهة الخلفية

منقي الهواء - قدرة عالية

العادم - فتحة مزدوجة بحواف مصقولة

معدل المحور الخلفي - 3.23

علبة نقل الحركة - Autotrac الكترونية بسرعتين

مبرد زيت ناقل الحركة - إضافي خارجي

باقة نظام التعليق - باقة Z71 للطرقات الوعرة، نظام تعليق للطرقات الوعرة مرتفع مصنعيًا بزيادة تبلغ 2 إنش.، ممتصات صدمات أحادية 
Z71 األنبوب، تحكم نزول المنحدرات، ألواح الحماية السفلية وشعارات

التصميم الخارجي

المصدات - باللون األسود الالمع، أمامية وخلفية

شعارات شفروليه - باللون األسود

الشبك - قضيب وشبك باللون األسود الالمع 

خطافات السحب2 - حمراء

LED - المصابيح الخلفية

المقصورة

Z71 تغطية األرضية - لجميع الفصول، أمامية وخلفية مع شعار

منفذ الطاقة - 12 فولط إضافي، في الخلف

المواصفات المختارة المتوفرة

المقاعد - أمامية حاضنة

العجالت - قياس 20"، مع إطارات للطرقات الوعرة

تصاميم المقصورة المتوفرة

األلوان المتوفرة

لمسات جلد رمادي فاتح )متوفرة(

أزرق معدني3أبيض بني معدني3لؤلؤي ثالثي الطبقات3رمادي معدني3 رمادي داكن معدني3أسودقرميدي معدني3 أحمر داكن3أحمر3فضي معدني3

 )RD1( عجالت ألومنيوم قياس 18" مطلية باألسود الالمع
Trail Boss قياسية على طراز

عجالت ألومنيوم قياس 20" مطلية وبوجه مشغول وجيوب 
Trail Boss متوفرة على طراز )NZT( رمادية

قماش رمادي فاتح

1 تنطبق على طرازات مقصورة الركاب والمقصورة المزدوجة فقط. طراز المقصورة العادية يمتلك ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مع اإلدارة النشطة للوقود. 2 هذه الخطافات تستخدم لسحب المركبة في حاالت االصالح أو النقل فقط. لتجنب خطر اإلصابة ال تستخدم هذه الخطافات المنتج المعروض مع االكسسوارات االختيارية التي تم تركيبها من قبل الوكيل.
لتسحب مركبة أخرى. راجع دليل المالك للمزيد من المعلومات. 3 لون بتكلفة إضافية.



تصاميم المقصورة المتوفرة

أزرق معدني9أبيض بني معدني9لؤلؤي ثالثي الطبقات9رمادي معدني9 رمادي داكن معدني9أسودقرميدي معدني9 أحمر داكن9فضي معدني9

 )PZX( عجالت ألومنيوم قياس 18" مطلية بالفضي الفاتح
LTZ قياسية على طراز

عجالت ألومنيوم مصقول قياس 20" مطلية )RD2( متوفرة 
LTZ على طراز

لمسات جلد رمادي فاتح

األلوان المتوفرة

سيلفرادو LTZ - باإلضافة أو باالستبدال مع مواصفات LT القياسية فإن طراز LTZ يشمل:

الميكانيك

المحرك - V8 EcoTec3 سعة 5.3 لتر، 355 حصان عند 5600 دد، عزم 518 نيوتن متر عند 4100 دد، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات مع اإلدارة 
الديناميكية  للوقود

النظام التفاضلي - فائق التحمل بإقفال أوتوماتيكي في الجهة الخلفية

معدل المحور الخلفي - 3.23

باقة القطر1: أداة القطر، وصالت -7مسامير و-4مسامير، دليل التوصيل مع عرض التوصيل

مبرد زيت ناقل الحركة - إضافي خارجي

علبة نقل الحركة - Autotrac الكترونية بسرعتين

التصميم الخارجي

مقابض األبواب - كروم

LED - مصابيح الضباب

الشبك - قضبان كروم وشبك باللون األسود الالمع مع لمسات الكروم

أغطية المرايا - كروم

المرايا - مدفأة، قابلة للتعديل والطي كهربائيًا مع الذاكرة، مزايا التعتيم األوتوماتيكي جهة السائق، مصابيح إنارة أرضية، وإنارة محيطية جانبية

منفذ الطاقة - 230 فولط، مثبت ضمن الصندوق وعلى لوحة التمعدات

LED - المصابيح الخلفية

بطانة لحيز العجالت الخلفية

المقصورة

الكونسول - مثبت أرضيًا مع حامالت أكواب، حيز تخزين الهاتف الجوال، منفذ طاقة وقدرات تعليق الملفات

الترفيه2 - نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 الفاخر مع المالحة بشاشة لمس ملونة فائقة الوضوح قياس 8 إنش، ستيريو AM/FM، البث 
الصوتي3 عبر بلوتوث لجهازين فاعلين، التوافقية مع ميزةApple CarPlay® 4، مزايا التعرف على الصوت المتقدمة

فتح المركبة ودخولها بدون مفتاح

الوسائط - منفذيUSB 5، قارئ SD ومنفذ إضافي داخل الكونسول المركزي

الذاكرة - إعدادات مقعد السائق والمرايا الخارجية

منافذ الطاقة - 230 فولط، وعلى لوحة العدادات منفذ 12 فولط إضافي، في الجهة الخلفية
6HD كاميرا الرؤية الخلفية فائقة الوضوح

نظام تشغيل المركبة عن بعد

المقاعد - أمامية حاضنة مع كونسول مركزي، مقاعد السائق والراكب األمامي مهواة، قابلة للتدفئة، تعديل مقعد السائق والراكب األمامي بـ10 
اتجاهات مع تحكم لمنطقة أسفل الظهر، المقاعد الخلفية منقسمة بنسبة 60/40 مع أماكن تخزين بظهر المقعد، حيز تخزين أسفل المقعد ومسند 

ذراع مركزي قابل للطي مع حاملي أكواب

عمود المقود - تعديل يدوي باالتجاهين األفقي والعمودي

نظام منع السرقة - الدخول غير المصرح به

منافذ 5USB - الصف الثاني، للشحن فقط

النوافذ - كهربائية مع ميزة الفتح/اإلغالق السريع جهة السائق والفتح السريع فقط لباقي النوافذ
شحن السلكي7

المواصفات المختارة المتوفرة

Z71 للطرقات الوعرة، نظام تعليق للطرقات الوعرة، ممتصات صدمات أحادية األنبوب، ألواح الحماية السفلية وشعارات Z71 باقة نظام التعليق - باقة
مرآة كاميرا الرؤية الخلفية6

العجالت - قياس 20"، مع إطارات للقيادة على الطرقات العادية أو الطرقات الوعرة

درجة مساعدة - كروم، من العجلة إلى العجلة

باقة األمان8 - نظام اكتشاف المشاة والتنبيه الخاص به، مؤشر المسافة الالحقة، نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار، تنبيه االصطدام 
األمامي، الفرملة األوتوماتيكية بالسرعات البطيئة، مقعد تنبيه السالمة

قد تتنوع المزايا والمواصفات بحسب الطراز والبلد.
 my.chevrolet.com/learn لبعض األجهزة. 3 يرجى زيارة USB 1 اطلع على دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة المتعلقة بالمواصفات وحدود عملها. 2 يختلف عمل نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز. تتطلب الوظائف الكاملة بلوتوث وهاتفًا ذكيًا متوافقين ومنفذ

لمعرفة التوافقية بين المركبة واألجهزة المحمولة. 4 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Apple وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة Apple. تتطلب هواتف ذكية متوافقة وسيتم تطبيق رسوم البيانات. 5 غير متوافقة مع جميع األجهزة. 6 اطلع على 
 دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة المتعلقة بالمواصفات وحدود عملها. 7 يقوم النظام بشحن جهاز هاتف محمول واحد متوافق مع PMA  أو Qi تلقائيًا. قد تتطلب بعض األجهزة محواًل أو غطاًء خلفيًا. يرجى زيارة my.chevrolet.com/learn للتأكد من توافق هاتفك أو أي جهاز آخر.   

8 اطلع على دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة المتعلقة بالمواصفات وحدود عملها. 9 لون بتكلفة إضافية.



تصاميم المقصورة المتوفرة

أزرق معدني6 بني معدني6لؤلؤي ثالثي الطبقات6رمادي معدني6 قرميدي معدني6 أسود

 عجالت ألومنيوم ذات وجه مشغول قياس 20" مطلية
 مع جيوب باللون الرمادي الفاتح )NZJ( قياسية على طراز

High Country

عجالت ألومنيوم مصقول قياس RVA( "22( متوفرة على طراز 
High Country

لمسات من الجلد المثقب باللون األسود

األلوان المتوفرة

سيلفرادو HIGH COUNTRY - باإلضافة أو باالستبدال مع مواصفات LTZ القياسية فإن طراز HIGH COUNTRY يشمل:

الميكانيك

المحرك - V8 EcoTec3 سعة 6.2 لتر، 420 حصان عند 5600 دد، عزم 624 نيوتن متر عند 4100 دد، ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات مع اإلدارة 
الديناميكية  للوقود

العادم - فتحة مزدوجة بحواف مصقولة

التصميم الخارجي

درجات مساعدة - كروم، من العجلة إلى العجلة

المصدات - بلون الهيكل، أمامية وخلفية

الشبك - قضبان كروم مع شبك أسود المع ولمسات من الكروم والبرونز

المصابيح الرئيسية - عاكسات LED عالية الشدة مع مصابيح LED للقيادة النهارية

خطافات السحب1 - كروم

البوابة الخلفية - قبالة للفتح واإلغالق كهربائيًا مع إقفال وتحرير كهربائية

المقصورة

RichBass الفاخر مع نظام صوتي بـ7 مكبرات صوت ومضخم صوت BOSE® - نظام الصوت

مركز معلومات القيادة - شاشة متعددة األلوان قياس 8 إنش وقابلة للتخصيص، تتضمن عداد سرعة رقمي وعداد سرعة دوران المحرك

الترفيه2 - نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 الفاخر مع المالحة بشاشة لمس ملونة فائقة الوضوح قياس 8 إنش، ستيريو AM/FM، البث 
الصوتي3 عبر بلوتوث لجهازين فاعلين، التوافقية مع ميزةApple CarPlay® 4، مزايا التعرف على الصوت المتقدمة

المقاعد - مهواة للسائق والراكب األمامي، مدفأة للمقاعد الخلفية في الجهة الخارجية

المواصفات المختارة المتوفرة

Z71 للطرقات الوعرة، نظام تعليق للطرقات الوعرة، ممتصات صدمات أحادية األنبوب، ألواح الحماية السفلية وشعارات Z71 باقة نظام التعليق - باقة
مرآة كاميرا الرؤية الخلفية5

باقة األمان5 - نظام اكتشاف المشاة والتنبيه الخاص به، مؤشر المسافة الالحقة، نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار، تنبيه االصطدام 
األمامي، الفرملة األوتوماتيكية بالسرعات البطيئة، مقعد تنبيه السالمة

العجالت - قياس 22"، ألومنيوم مصقول

1 هذه الخطافات تستخدم لسحب المركبة في حاالت االصالح أو النقل فقط. لتجنب خطر اإلصابة ال تستخدم هذه الخطافات لتسحب مركبة أخرى. راجع دليل المالك للمزيد من المعلومات. 2 يختلف عمل نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز. تتطلب الوظائف الكاملة بلوتوث قد تتنوع المزايا والمواصفات بحسب الطراز والبلد.
وهاتفًا ذكيًا متوافقين ومنفذ USB لبعض األجهزة. 3 يرجى زيارة my.chevrolet.com/learn لمعرفة التوافقية بين المركبة واألجهزة المحمولة. 4 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Apple وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة Apple. تتطلب هواتف 

ذكية متوافقة وسيتم تطبيق رسوم البيانات. 5 اطلع على دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة المتعلقة بالمواصفات وحدود عملها. 6 لون بتكلفة إضافية.


