
DX 2019

األبعاد
الطول )مم(: 4.455• 
العرض )مم(: 1.695• 
االرتفاع )مم(: 1.475• 
قاعدة العجالت )مم(: 2.600• 

بيانات األداء
المحرك: 1.5 لتر، 16 صمام L4، كامة علوية مزدوجة، نظام توقيت الصمام• 
القوة: 118 حصاناً عند 6600 دورة بالدقيقة• 
العزم: 145 نيوتن-متر عند 4600 دورة بالدقيقة• 
نوع ناقل الحركة: ناقل حركة ذو تغيير )تعشيق( مستمر• 
مقود كهربائي إلكتروني• 
زر وضعية التشغيل االقتصادي• 

الميزات الخارجية
عجالت معدن قياس 15 بوصة• 
مصابيح هالوجينية أمامية• 
 •LED مصابيح نهارية جارية بتقنية
مصابيح خلفية ضد الضباب• 
ميزة الدخول بدون مفتاح• 
 •ً مرايا األبواب قابلة للتعديل كهربائيا

الميزات الداخلية
نوافذ كهربائية• 
 •USB منفذ /CD مشغل /MP3/ WMA /نظام راديو
بلوتوث بدون استخدام األيدي• 
مكبرات صوت اثنتين• 
صندوق كونسول وسطي• 

مزايا السالمة واألمان
كب األمامي(•  كياس هواء بنظام SRS )بنظام تقييد الحركة التكميلي( )للسائق والرا أ
 •ABS نظام مكابح مانعة لالنغالق
 •EBD برنامج موزع التوازن اإللكتروني
 •BA نظام المساعدة على الكبح
 •VSA نظام المساعدة على ثبات المركبة
 •ESS نظام وميض مصابيح التوقف عند الكبح المفاجئ
 •TPMS نظام مراقبة ضغط هواء العجالت
نظام معطل للمحرك مانع للسرقة• 
نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد األطفال• 
مسند رأس للمقاعد األمامية للحماية الرأسية• 

Dimensions
• Length (mm): 4,455
• Width (mm): 1,695
• Height (mm): 1,475
• Wheelbase (mm): 2,600

Performance Data
• Engine: 1.5L SOHC, i-VTEC, 16 Valve L4
• Power: 118HP@6600RPM
• Torque: 145Nm@4600RPM
• Transmission: CVT
• Electronic Power Steering
• ECON Mode

Exterior Features
• 15” Steel Wheels
• Halogen Headlights
• LED DRLs
• Rear Fog Lights
• Keyless Entry
• Power Adjustable Door Mirrors

Interior Features
• Power Windows
• Radio/ MP3/WMA/ CD Player/ USB
• Bluetooth®HFT®
• 2 Speakers
• Center Console Box

Safety Features
• Dual SRS Airbags (Driver & Assistant)
• Anti-Lock Braking System (ABS)
• Electronic Brake Force Distribution (EBD)
• Brake Assist (BA)
• Vehicle Stability Assist (VSA)
• Emergency Stop Signal (ESS)
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Immobilizer System
• ISO FIX
• Whiplash Protection Front Seats Headrest
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