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LTZ LT LS األداء

● ● ●
المحرك، DOHC V6 DI سعة 3.6 لتر مع ميزة التوقيت المتفاوت للصمامات VVT بقوة 305 

حصان وعزم 356.4 نيوتن متر.

● ● ● ناقل الحركة، أوتوماتيكي بـ6 سرعات

● ● ● ABS الفرامل، مانعة لإلنغالق

● ● ● ESC للتحكم االلكتروني بالثبات StabiliTrak® نظام

● — — مخرج عادم ثنائي الفتحة من الستانلس ستيل

LTZ LT LS األمان

● ● ●

الوسائد الهوائية، مجموعها 10، أمامية ولمنطقة الركب الخاصة بالسائق والراكب 
األمامي، لالصطدام الجانبي ومثبتة على المقاعد والسكة السقفية لركاب الجهات 

الخارجية في األمام والخلف، تتضمن نظام تحسس الراكب

— نظام تنبيه االصطدام األمامي

LTZ LT LS التصميم الخارجي
● — — مصابيح LED للقيادة النهارية

— ● ● المصابيح الرئيسية، هالوجين

● — — HID مصابيح رئيسية عالية األداء

● — —
ا خارجية مع مؤشر االنعطاف المدمج واإلضاءة األرضية مع ميزة التعتيم  مراي

التلقائي في جهة السائق

● — — عجالت ألومنيوم بوجه مشغول قياس "19 

— — عجالت ألومنيوم قياس "20 

LTZ LT LS المقصورة

● —

نظام شفروليه مايلينك بشاشة لمس ملونة قياس 8إنش تفتح لألعلى وتغلق نحو 
األسفل آليًا وتحتوي خلفها على حيز تخزين مخفي وقابلة للقفل برمز سري خاص 

بوضعية VALET، ستيريو AM/FM مع مشغل CD، يتضمن ميزة الدفق الصوتي لألجهزة 
المتوافقة عبر بلوتوث، ميزة تكنولوجيا التفعيل الصوتي للراديو والهاتف 

● ● ● USB منفذ

● ● — SD CARD منفذ

—  نظام Bose® Centerpoint الصوتي المحيطي الفاخر مع 11 مكبر صوت، آلية معالجة
sound-stage اإلشارة

● — اإلنارة الداخلية، محيطية للوحة العدادات واألبواب

● ● — تكييف الهواء، تحكم أوتوماتيكي بالمناخ ثنائي المنطقة مع إعدادات منفصلة للسائق 
والراكب األمامي

● ● ● تثبيت السرعة: الكتروني مع خاصية تثبيت ومتابعة السرعة

● ● ●
مركز معلومات القيادة الملون، يتضمن معلومات الرحلة والوقود وبيانات المركبة 

وتنبيهات المركبة

— فتحة السقف، قـــابلة لإلمالة واإلنزالق مع زجاج إضافي خلفي للزجاج المنزلق وحاجب 
شمسي يعمل آليًا

● ● ● تعديل المقعد، كهربائي، 8 اتجاهات لمقعد السائق 

● — تعديل المقعد، كهربائي، 8 اتجاهات لمقعد الراكب األمامي

● — —
 ميزة الذاكرة لمقعد السائق، استدعاء وضعيتين خاصتين بحسب إعدادات السائق

للمقعد القابل للتعديل بـ8 اتجاهات، عجلة قيادة قابلة للتعديل األفقي واإلمالة وتعديل 
المرايا الخارجية

● ● ● تشغيل المركبة عن بعد

● ● ● نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات

— ● ● ميزة الدخول بدون مفتاح

● — ميزة دخول المركبة وتشغيلها بدون مفتاح المواصفات المطروحة والمبينة في هذا الكاتالوج ليست أساسية على جميع الموديالت. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للتفاصيل.



التكنولوجيا الذكية بين يديك.

األمان قبل كل شيء.

بإمكانك أن تنعم بأحدث التقنيات والمزايا التكنولوجية المتطورة مع نظام شفروليه مايلينك 
المتوفر في إمباال 2017، والذي يقدم واجهة عصرية بشاشة لمس ملونة تتيح لك استخدام 

 العديد من المزايا الرائعة والقابلة للتخصيص بما يالئم رغبتك، أضف إلى ذلك القدرة
على توصيل حتى 10 أجهزة متوافقة. تواصل بكل أمان وراحة عبر تكنولوجيا بلوتوث 

الالسلكية حيث بإمكانك ببساطة أن تصل هاتفك الذكي بنظام شفروليه مايلينك عبر 
تقنية بلوتوث لتقوم بالعديد من الوظائف الرائعة كاإلستماع لموسيقاك المفضلة وإجراء 
المكالمات الهاتفية. أضف إلى كل ذلك ميزة Apple CarPlay المتوفرة في طراز LTZ والتي 

تتيح لك مشاهدة محتوى هاتفك المتوافق على شاشة نظام شفروليه مايلينك كما وتتوفر 
ميزة الشحن الالسلكي لألجهزة المتوافقة.

السالمة واألمان هي أولى أولويات تصميم إمباال 2017، حيث توفر إمباال أفضل مزايا 
تكنولوجيا السالمة المبتكرة والذكية، ومنها نظام ®StabiliTrak للتحكم اإللكتروني بالثبات، 
نظام التحذير من اإلصطدام األمامي وتحذير المنطقة الجانبية العمياء. أما في حال حدوث 

اإلصطدام، فإن خاصية السالمة المتطورة في شفروليه إمباال ستساعد على تأمين الحماية 
للركاب مع 10 وسائد هوائية قياسية. 

األلوان

فضي معدنيأسود معدنيأبيض لؤلؤي ثالثي الطبقاتأزرق مخملي معدنيأسود

أخضر زيتوني معدني أبيض أحمر داكن


