2016 COROLLA 1.6L
Technical Features

SE

SE+

Engine

الميزات التقنية

LIMITED

المحرك

1.6L, 4 CYLINDERS IN-LINE TYPE

دورة بالدقيقة/ حصان:أقصى قوة

Output (hp/rpm)

121 / 6000 rpm

Torque kg-m/rpm

15.7 kg-m / 5200 rpm

Transmission

دورة بالدقيقة/ كغ – متر:أقصى عزم
ناقل الحركة

MULTI DRIVE 7S

Tyres Size

195/65R15

حجم اإلطارات

205/55R16

Dimensions (mm)

L 4,620 x W 1,775 x H 1,460

Fuel Tank Capacity

55L

Gross Weight (kg)

1,640

Number of Doors

4

Seating Capacity

5
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الميزات الداخلية

Interior Features
3 Spoke Steering Wheel
Air Conditioning - Manual
Central Locking
Floor Mats
Fabric Seats
Optitron Speedometer
Power Steering (EPS)
Rear Window Defogger
Rear Seat
Power Windows
Steering Wheel Control for Audio/Telephone
Tilt & Telescopic Steering Column (Manual)
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Multi Information Display
Push Start Button

 أضالع3 مقود
 يدوي- مكيف الهواء
إقفال مركزي
سجادات أرضية
مقاعد قماش
عدادات قياس أوبتيترون
نظام توجيهي كهربائي
مزيل ضباب على الزجاج الخلفي
المقعد الخلفي ثابت

60:40

•
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نوافذ كهربائية
الهاتف على المقود/أزرار تحكم في الصوت
)(يدويا
عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل
ً
شاشة عرض معلومات متعددة
تشغيل بضغطة زر
النظام الصوتي والترفيهي

Audio & Entertainment System
Audio/CD/USB/AUX/Bluetooth

•

•

/USB مقبس/مخرج صوت إضافي/CD مشغل أقراص/AM/FM راديو
بلوتوث

•

Number of Speakers

4

4

6

عدد مكبرات الصوت

Steering Wheel Control for Audio/Telephone

•

•

•

الشاشة على المقود/الهاتف/أزرار تحكم في الصوت

15" Steel

15" Alloys

16" Alloys Painted
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Plated

الميزات الخارجية

Exterior Features
Wheels
Door Handles - Body Coloured
Door Mirrors with Side Indicators
Door Mirrors - Powered
Keyless Entry
Headlamps Halogen
Intermittent Window Wiper
Daytime Running Lights - DRLs
Rear Fog Lamps
Rear Spoiler
Smoke LED Rear Lights
New Designed Front & Rear Bumpers with Side Skirts
Sports Grille

•
•

Anti-Lock Brake System (ABS)
Brake Assist (BA)
Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
Dual Airbags
Anti Theft System with Immobilizer

•
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Rear Parking Sensors
Key: = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the time
of creation (March 2016), and are subject to change without prior notice.
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 كهربائية- مرايا األبواب
دخول من دون مفتاح

Extension Black Bar
with Time Adjustment

Safety Features
Cruise Control

مرايا األبواب مع مصابيح انعطاف

Smart

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•*

اإلطارات
مقابض أبواب بلون الهيكل

مصابيح أمامية هالوجين
مساحات أمامية ذات توقيت متناوب
 نهاريةLED مصابيح
مصابيح ضباب خلفية
جناح خلفي
 خلفية لون دخانيLED مصابيح
مصدات أمامية وخلفية بتصميم جديد مع رفارف جانبية
شبك تصميم رياضي
ميزات السالمة واألمان

مثبت سرعة
نظام مكابح مانع لالنغالق
نظام المساعدة على الكبح
إلكترونيا
توزيع قوة الكبح
ً
وسائد هوائية مزدوجة
نظام مانع للسرقة مع معطل للمحرك
حساسات توقف خلفية
 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة
.) وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق2016 وقت إعداد المستند (مارس
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