
PERFORMANCE

• Engine: 3.6L V6 
• Transmission: 8AT 
• Power: 290 BHP 
• Torque: 260 Lb-Ft

SAFETY FEATURES

• Electronic Stability Control and 4WD Traction Control 
• Hill Start Assist 
• Parksense Rear Park Assist
• Blind Spot and Cross Path Detection 
• 7 Airbags 
• Eco Mode Button 
• Parkview Rear Back-Up Camera

EXTERIOR FEATURES

• 18" Tech Grey Alloy Wheels 
• Integrated Liftgate Rear Spoiler
• Powered Liftgate 
• LED Daytime Running Headlamps 
• Automatic Bi-Xenon HID Headlamps 
• Front LED Fog Lamps
• Rear Fog Lamps 
• Bright Side Roof Rails 
• Dual Pane Panoramic Sunroof

INTERIOR FEATURES

• Heated Leather Seats 
• Air Conditioner with Dual Zone Control
• Leather Wrapped Steering Wheel and Shift Knob
• Power Driver / Passenger Seats 
 with 4-way Lumbar Adjust 
• Power 8-way Driver Seat 
 and 8-way Passenger Seat

COMFORT AND TECHNOLOGIES

• Remote Proximity Keyless Entry and Go 
• Power Multi-Function Fold Away Mirrors 
• 9 Amplified Speakers with Subwoofer 
• Uconnect 4 Navigation with 8.4" Display 
• Apple CarPlay and Android Auto
• Remote Start System 
• Sport Mode 
• Auto Dimming Rear View Mirror

األداء

مزايا األمان

المحرك: سعة 3.6 لتر 6 أسطوانات  •
ناقل السرعة: ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات  •

القوة: 290 حصان  •
العزم: 260 رطل- قدم  •

نظام تحكم إلكتروني بثبات المركبة وقوة الجر رباعية الدفع  •
نظام تعزيز بدء التشغيل والتحكم بالنزول على المنحدرات  •

 Parksense نظام مساعد ركن خلفي من طراز  •
نظام رصد البقعة العمياء مع ميزة التنبيه للسيارات العابرة من الخلف  •

7 أكياس هوائية  •
ميزة تشغيل الوضع االقتصادي بضغطة زر   •

نظام كاميرا الرجوع الخلفية Parkview الداعم  •

المزايا الخارجية
عجالت سبيكية رمادية متطورة مقاس 18 بوصة   •

باب خلفي مدمج للجناح الخلفي  •
باب خلفي كهربائي  •

 LED مصابيح نهارية جارية أمامية بتقنية  •
مصابيح زينون أمامية مزدوجة أوتوماتيكية ذات تفريغ عالي الكثافة   •

LED مصابيح ضباب أمامية بتقنية  •
مصابيح ضباب خلفية   •

قضبان سقف جانبية المعة  •
فتحة سقف بانورامية مزدوجة  •

المزايا الداخلية
مقاعد ببطانة جلدية مع ميزة التدفئة  •
مكيف هواء مع تحكم ثنائي المنطقة  •

عجلة القيادة ومقبض ناقل السرعة مغلفان بالجلد   •
مقاعد كهربائية للسائق والركاب قابلة لتعديل  •

مسند أسفل الظهر بـ4 وضعيات  
مقعد سائق كهربائي قابل للتعديل ب ـ8 وضعيات ومقعد راكب  •

كهربائي قابل للتعديل ب8 وضعيات  

الميزات التقنية ووسائل الراحة
نظام فتح وتشغيل عن بعد بدون مفتاح لدى االقتراب من السيارة  •

مرايا متعددة المهام قابلة للطي كهربائيًا   •
9 مكبرات صوت مضخمة مع مضخم صوت  •

نظام Uconnect 4 للمالحة مع شاشة عرض مقاس 8.4 بوصة   •
أنظمة توصيل Apple CarPlay و Android Auto الخاصة بالسيارات   •

نظام التشغيل عن بعد  •
الوضع الرياضي   •

مرآة رؤية خلفية قابلة للتعتيم أوتوماتيكيًا  •
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