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LTZ LT LS األداء
● ● ●

المحرك، EcoTec3 V8 سعة 5.3 لتر مع نظام إدارة الوقود النشطة والحقن المباشر للوقود 
وميزة التوقيت المتغاير للصمامات )355 حصان، عزم 518 نيوتن متر(

● ● ●
 ناقل الحركة، أوتوماتيكي بـ6 سرعات، تحكم الكتروني مع ميزة overdrive ونظام

السحب والقطر

● ● ● باقة نظام التعليق، قيادة سلسة وفاخرة مع مزايا القيادة على الطرق الوعرة

— —
باقة نظام التعليق، تحكم القيادة المغناطيسي، ممتصات الصدمات بحساسات ذات 

تحكم الكتروني الستشعار حالة الطريق
● ● ● الفرامل، بقوة VAC، قرص 17"/قرص مع نظام تعزيز ثبات المركبة

● — — الفرامل، قرص بقوة VAC، قرص 17"/قرص مع نظام تعزيز تعزيز األمان، 3492 كغ

● المحور الخلفي، معدل 3.42

● ● ● تحكم نزول المنحدرات

LTZ LT LS األمان

● ● —
الوسائد الهوائية، أمامية ولالصطدام الجانبي للسائق والراكب األمامي، الوسادة الهوائية 

المركزية الموجودة في الجهة الداخلية لمقعد السائق والخاصة بحاالت االصطدام الجانبي، ستائر 
رأسية جانبية لالصطدام الجانبي لجميع ركاب الجهات الخارجية من المقاعد

— —
باقة مساعدة السائق تتضمن كامل محتويات تنبيه السائق باإلضافة إلى تثبيت السرعة 

التكيفي، التحضير األوتوماتيكي لإلصطدام، تنبيه حركة المرور الخلفية، تنبيه المنطقة 
الجانبية العمياء والفرامل القرصية المانعة لإلنغالق على 4 عجالت

LTZ LT LS التصميم الخارجي
● ● ● مصابيح الضباب

● — — HID المصابيح الرئيسية، مصابيح عالية األداء

● ● ● السكك الجانبية لتحميل األمتعة، مثبتة على السقف، أسود

● ● — البوابة الخلفية، كهربائية
● ● ● درجات مساعدة )طراز LTZ يتضمن شرائط تزيينية من الكروم(

● ● ● نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي

— ● ● العجالت، "8.5×"18 ألومنيوم

● — — العجالت، "9×"20 ألومنيوم مصقول

— — العجالت "22 ألومنيوم مصقول/كروم

● ● ● مرشات مياہ لماسحات الزجاج

● ● ● خطافات القطر

LTZ LT LS المقصورة
— ● ●

 ،USB يتضمن 5 منافذ ،CD مع مشغل AM/FM نظام راديو شفروليه مايلينك، ستيريو
قارئ SD CARD ومنفذ صوتي إضافي.

● —  نظام راديو شفروليه مايلينك، ستيريو AM/FM مع مشغل CD ونظام المالحة،
يتضمن 5 منافذ USB، قارئ SD CARD ومنفذ صوتي إضافي.

— ● —  نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع نظام يحتوي 9 مكبرات صوت مع مضخم للصوت
في الكونسول المركزي

● — — نظام ®Bose الصوتي المحيطي الفاخر مع نظام يحتوي 10 مكبرات صوت

● ● ●
نظام التحكم بالمناخ، أوتوماتيكي بثالث مناطق، مع اعدادات تحكم خاصة بالسائق 

والراكب األمامي وركاب المقاعد الخلفية
● ● ● تثبيت السرعة، الكتروني مع ميزة تثبيت ومتابعة السرعة

— — تحكم تثبيت السرعة التكيفي، حساسات الرادار المخصصة تعمل بشكل أوتوماتيكي على 
تعديل السرعة للحفاظ على المسافة األمامية

● —
نظام الترفيه، نظام مشغل DVD للمقاعد الخلفية مع جهاز التحكم، شاشـتي عرض 

،MHL/HDMI/رأسيتين، سماعتي رأس رقميتين ومنافذ صوت/فيديو إضافية 
CD/MP3 يتضمن مشغل ،USB ومنفذي SD منافذ

● — — تشغيل بدون مفتاح، زر التشغيل
● نظام تشغيل المركبة عن بعد

● — مبرد ضمن الكونسول المركزي

● — — نظام الشحن الالسلكي لألجهزة المتوافقة

— ● ●
المقاعد، أمامية منقسمة بنسبة 40/20/40، مع قماش فاخر، 3-ركاب، تتضمن تعديل 
كهربائي بـ6 اتجاهات لمقعد السائق وتعديل كهربائي باتجاهين لمقعد الراكب األمامي، 

مسند ذراع مركزي قابل للطي باتجاہ األسفل مع حيز تخزين

● — —
المقاعد، أمامية حاضنة من الجلد المثقب وقابلة للتدفأة والتبريد، تعديل كهربائي لمقعد 

السائق بـ12 اتجاہ تتضمن 6 اتجاهات لمنطقة الجلوس، وضعيتي ذاكرة لمقعد السائق، 
تحكم بمنطقة أسفل الظهر بـ4 اتجاهات وإمالة كهربائية

● — فتحة السقف، كهربائية، قابلة لإلمالة واإلنزالق مع ميزة الفتح واإلغالق السريع وعاكس رياح

المواصفات المطروحة والمبينة في هذا الكاتالوج ليست أساسية على جميع الموديالت. يرجى مراجعة الوكيل المحلي للتفاصيل.



إحاطة كاملة باألمان.

عالمك بمتناول يديك.

قيادة واثقة مع سوبربان والمجهزة بهيكل صندوقي كامل وقفص حماية مصمم هندسيًا بتوزيع 
مدروس لمناطق استيعاب الصدمات وذلك للمساعدة في الحفاظ على سالمة مقصورة الركاب 

في حاالت اإلصطدام.

سوبربان توفر حتى 7 وسائد هوائية تشمل الوسادة المركزية الحصرية المتوفرة )قياسية في 
سوبربان مع المقاعد األمامية الحاضنة( والمصممة لتؤدي عملها في المنطقة الواقعة بين 

السائق والراكب األمامي لتقدم حماية إضافية في حاالت اإلصطدام الجانبي.

سوبربان تجعل حياتك أسهل مع ميزة تشغيل المحرك بضغطة زر. ما دام جهاز التحكم داخل 
سوبربان فإنك ستتمكن من تشغيل المركبة بضغطة زر فقط. 

نظام شفروليه مايلينك المتوفر يتيح لك ترتيب األيقونات والخصائص ضمن شاشة 
اللمس الملونة. المس واسحب على الشاشة كما تفعل مع هاتفك الذكي أو جهازك 

اللوحي. يتوفر مع نظام شفروليه مايلينك العديد من الخصائص والمزايا الرائعة كنظام 
المالحة ثالثي األبعاد وراديو اإلنترنت باإلضافة إلمكانية االستمتاع بموسيقاك المفضلة 

المحفوظة ضمن هاتفك الذكي أو األجهزة المتوافقة األخرى وذلك عند توصيل تلك 
األجهزة عبر تقنية بلوتوث الالسلكية.

األلوان

أسود

أبيض

رمادي داكن معدني

فضي جليدي معدني

أحمر مظلل

فضي كامد معدني

أزرق مخملي معدني

أبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات

أخضر زيتوني معدني


