
DODGE NEON SXT  SXTدودج نيون 

Model Code: DG012117 DG012117 :ذجرقم النمو
ENGINE:

1.6L I4 E-Torque®

:  المحرك

لتر٦،١سعة  Iأسطوانات على شكل٤بـ® E-Torqueمحرك

TRANSMISSION:

Aisin®, 6-Speed Automatic Transmission

:  ناقل حركة أوتوماتيكي

سرعات٦بـ®ايسين

OUTPUT: 110 hp أحصنة١١٠: القوة

TORQUE: 152 N•m م.ن١٥٢:  العزم

EXTERIOR FEATURES الــمــواصــفــات الــخــارجــيــة

16-Inch  Aluminum Wheels إنش١٦عجالت من األلومينيوم قياس 

Halogen Headlamps                                 هالوجينية مصابيح أمامية

Auto High Beam Headlamp Control                   نظام تحّكم بالمصابيح األمامية األتوماتيكية

Fog Lamps                                         مصابيح ضباب

Power Heated Mirrors                               مرايا آلياً  قابلة للتدفئة

Keyless Entry W/Immobilizer                       نظام فتح األقفال عن بُعد

INTERIOR FEATURES الــمــواصــفات الــداخــلــيــة

7.0'' Touch Screen Display بوصة٧شاشة تعمل باللمس مقاس 

Audio System with 6 Speakers مكبّرات ٦نظام صوت مع 

Premium Cloth Bucket Seats                        مقاعد حاضنة مكسوة بالقماش الفاخر

Tilt/Telescope Steering Column عمود توجيه آلي قابل للتعديل واإلمالة

Media Hub (USB Input and Auxiliary Audio Input) (منفذ يو إس بي ووصلة صوت إضافية) الوسائط اإلعالمية 

Leather Wrapped Steering Wheel مقود التوجيه المكسو بالجلد

Steering Wheel Mounted Audio Controls/Shift Control بناقل الحركة/أزرار مثبتة في المقود للتحكم بالنظام الصوتي

Manual Adjust Seats                                ً مقاعد قابلة للتعديل يدويا

SAFETY AND SECURITY FEATURES الــمــواصــفــات الــســالمــة واألمــان  

Airbags: driver and front passenger

 Supplemental Front-Seat Side Air Bags

 Supplemental Side Curtain Frt/Rr Air Bags

للسائق والراكب األمامي:  الوسائد الهوائية

ة إضافية لتوفير حماي;  وسائد هوائية متقدمة مثبتة في المقعد األمامي• 

في حال حدوث من الصدمات الجانبية  

ركاب ستارية متقدمة جانبية وخلفية  لتوفير حماية إضافية  لل• 

الجالسين قرب األبواب في األمام م والخلف في حالة االنقالب

Electronic Stability Control/ Traction Control نظام التحكم بالتشبث /النظام اإللكتروني للتحكم بالثبات

Tire Pressure Monitoring Warning نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات

Hill start assist نظام المساعدة على صعود المنحدرات

Speed Control نظام تحّكم بالسرعة

ABS / EBA / EBD م بثبات نظام التحك/ نظام المساعدة على الكبح/نظام مكابح مانع لالنغالق

المركبة والتحكم بالجر

Power Auto Central Locking Locks                  أزرار أقفال كهربائية

ParkView(TM) Rear Back-up Camera للرؤية الخلفية ® كاميرا بارك فيو

ParkSense Rear Park Assist System ®نظام مساندة الركن بارك سينس




