
Dimensions
• Length (mm): 4,028
• Width (mm): 1,694
• Height (mm): 1,525
• Wheelbase (mm): 2,530

Performance Data
• Engine: 1.5L Chain Driven DOHC L4
• Power: 130HP@6600RPM
• Torque: 155Nm@4600RPM
• Transmission: CVT (Continuous Variable Transmission)
• Electronic Power Steering
• ECON Mode

Exterior Features
• Chrome Grille
• 16” Alloy Wheels
• Halogen Headlights
• Front Fog Lights
• Micro Antenna
• Rear Parking Sensors
• Keyless Entry

Interior Features
• Cruise Control
• Leather Steering Wheel
• Paddle Shift
• Auto Air Conditioner
• Magic Seats
• Reclining Rear Seats
• 7” Display Audio with CD
• AUX Jack + HDMI Jack + USB Jack
• 4 Speakers
• Center Console Box

Safety Features
• Dual SRS Airbags (Driver & Assistant)
• Anti-Lock Braking System (ABS)
• Electronic Balance Distributor (EBD)
• Brake Assist (BA)
• Vehicle Stability Assist (VSA)
• Hill Start Assist (HSA)
• Whiplash Lessening Front Headrests
• Emergency Stop Signal (ESS)
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Immobiliser System
• ISO FIX

األبعاد
الطول )مم(: 4.028• 
العرض )مم(: 1.694• 
االرتفاع )مم(: 1.525• 
قاعدة العجالت )مم(: 2.530• 

بيانات األداء
المحرك: 1.5 لتر DOHC L4 بسلسلة للقيادة – حقن مباشر • 
القوة: 130 حصاناً عند 6600 دورة بالدقيقة• 
العزم: 155 نيوتن/ متر عند 4600 دورة بالدقيقة• 
ناقل الحركة: ناقل حركة ذو تغيير )تعشيق( مستمر• 
مقود كهربائي إلكتروني• 
زر وضعية التشغيل االقتصادي• 

الميزات الخارجية
شبك من الكروم• 
عجالت سبيكية قياس 16 بوصة• 
مصابيح هالوجينية أمامية• 
مصابيح أمامية مع مؤقت إطفاء ذاتي• 
 •ً هوائي صغير جّدا
حّساسات لصف السيارة• 
الدخول من دون استخدام المفتاح• 

الميزات الداخلية
نظام تثبيت السرعة• 
عجلة قيادة مغلّفة بالجلد• 
مبدل سرعات ذكي على عجلة القيادة• 
مكيف هواء أوتوماتيكي• 
مقاعد سحرية• 
ظهر المقعد الخلفي قابل للطّي• 
 •CD شاشة عرض قياس 7 بوصات للنظام الصوتي مع مشّغل
 •USB مدخل + HDMI مدخل + Aux مدخل
4 مكّبرات للصوت• 
نظام تثبيت السرعة• 

مزايا السالمة واألمان
كب األمامي(•  وسائد هوائية مزدوجة )SRS(بنظام تقييد الحركة التكميلي )للسائق والرا
 • ABS نظام مكابح مانعة لالنغالق
 •EBB خاصية مساعد المكابح
نظام مساعدة الفرامل• 
نظام المساعدة في ثبات السيارة• 
 •HAS نظام المساعدة على صعود المنحدرات
مساند للرأس فب المقاعد األمامية لتخفيف الصدمات• 
 •ESS نظام وميض مصابيح التوقف عند الكبح المفاجئ
 •(TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
نظام تقييد عمل المحرك ضد السرقة• 
نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد األطفال• 

EX 2018


