
300C
LIMITED 2019

PERFORMANCE

• Engine: 3.6L V6 24V VVT
• Power: 292HP
• Transmission: 8AT
• Powertrain: RWD

SAFETY FEATURES

• Ready Alert Braking and ABS
• Electronic Stability Control and Traction Control
• Hill Start Assist
• 7 Airbags
• Parkview Rear Camera
• Parksense Parking Assist System
• Tire Pressure Monitoring System

EXTERIOR FEATURES

• 18" Alloy Wheels 
• Chrome LED Taillamps
• Chrome Exterior Mirrors
• Automatic Headlamps
• Adaptive Bi-Xenon HID Headlamps
• Daytime Running Headlamps 
• Front LED Foglamps
• Black Grille

INTERIOR FEATURES

• Illuminated Cup Holders
• Cloth Seats
• Cargo Compartment Dress up
• Rear Armrest with Cupholder
• Illuminated Rear Assist Handles
• Satin Chrome Bezels
• Compass Gauge
• 12V Centre Console Power Outlet

COMFORT AND TECHNOLOGIES

• Power Front Driver and Passenger Seats 
 with 4-way Lumbar Adjust
• 6 Premium Alpine Speakers
• 8.4" Touchscreen Display
• Apple Carplay and Android Auto
• Remote Start System

مزايا األمان
إنذار التنبيه بالفرملة ومكابح مانعة لالنغالق  •

نظام تحكم إلكتروني بثبات المركبة وقوة الجر  •
نظام تعزيز بدء التشغيل على المنحدرات  •

7 أكياس هوائية  •
Parkview كاميرا الرجوع الخلفية  •
Parksense نظام مساعد الركن  •

نظام مراقبة ضغط اإلطارات   •

المزايا الخارجية
عجالت سبيكية مقاس 18 بوصة  •
 LED مصابيح خلفية كروم بتقنية  •

مرايا خارجية من الكروم  •
مصابيح أمامية اوتوماتيكية   •

مصابيح زينون أمامية مزدوجة قابلة  •
للتكيف ذات تفريغ عالي الكثافة  

مصابيح نهارية جارية أمامية  •
LED مصابيح ضباب أمامية بتقنية  •

شبكة مصد سوداء  •

المزايا الداخلية
حوامل كؤوس مضاءة  •

بطانة مقاعد من القماش  •
مقصورة بضائع أنيقة  •

مسند ذراع خلفي مع حامل كؤوس  •
مقابض مضاءة لنظام المساعد الخلفي  •

حواف ملساء من الكروم  •
مقياس البوصلة  •

منفذ طاقة 12 فولت في اللوحة المركزية   •

الميزات التقنية ووسائل الراحة
مقاعد أمامية كهربائية للسائق والراكب قابلة لتعديل  •

مسند أسفل الظهر بـ4 وضعيات   
 Premium Alpine 6 مكبرات صوت من طراز  •

شاشة عرض تعمل باللمس مقاس 8.4 بوصة   •
 Apple CarPlay أنظمة توصيل  •

و Android Auto الخاصة بالسيارات   
نظام التشغيل عن بعد  •

المحرك: سعة 3.6 لتر مع 6 أسطوانات و24  •
صمامًا بميزة التوقيت المتغير   

القوة: 292 حصان   •
ناقل السرعة: أوتوماتيكي مع 8 سرعات  •

مجموعة نقل القدرة : دفع خلفي  •

األداء


