
اإلبداع
     الحقيقي.

● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة

إمبـــاال

كم/لتر

استهالك الوقود
  )متنوع(

13.9

لتر

المحرك

3.6

األمان

وسادة هوائية
10

شفروليه
مايلينك

8"

تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي 
للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.

LSLTPREMIERاألداء
SIDI, DOHC, VVT - محرك وقود، 6 اسطوانات، سعة 3.6 لتر●●●

●●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات

التصميم الخارجي
●●—مصابيح القيادة النهارية

—●●مصابيح رئيسية هالوجين   
●——مصابيح رئيسية عالية الشدة

●——المقابض الخارجية لألبواب من الكروم

—●●المقابض الخارجية لألبواب بلون الهيكل
—●—مرايا خارجية كهربائية - قابلة للطي يدويًا، مع إشارات اإلنعطاف

●——مرايا خارجية كهربائية - قابلة للطي يدويًا، مع إشارات اإلنعطاف، حساسة للضوء

●——عادم مزدوج )مدمج مع الواجهة الخلفية(

—●●عادم مزدوج )مخفي(
——الزخرفة الخارجية، شبك المصد األمامي، أسود

●●●تحكم أوتوماتيكي إلطفاء وتشغيل المصابيح الرئيسية

●—عجالت معدنية قياس 19"

)Midnight عجالت معدنية قياس 19 " )إصدار——
——عجالت معدنية قياس 20"
—●●عجالت معدنية قياس 18"

األمان
●●●فرامل 17 إنش ABS مانعة لإلنغالق

●●●تثبيت سرعة الكتروني أوتوماتيكي

●●●نظام أقفال األطفال الكهربائي )نظام LATCH لألبواب الخلفية(

●●●فرامل الركن - كهربائية

●●حساسات الركن الخلفية

●●●10 وسائد هوائية - السائق والراكب األمامي، على جانبي المقاعد األمامية والمقاعد الخلفية، جهة السقف، الركبة

●●●مؤشر ضغط الهواء في اإلطارات

●●●كاميرا الرؤية الخلفية

●●●نظام المساعدة على البدء بصعود المرتفعات

●●●نظام L.A.T.C.H )الخطافات السفلية والمشابك العلوية لمقاعد سالمة األطفال(

●●●نظام ®StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات

—تنبيه اإلصطدام األمامي
●—تنبيه حركة المرور الخلفية

—تنبيه مغادرة المسار
●—تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

LSLTPREMIERالمقصورة
●●●شفروليه مايلينك بشاشة قياس 8 إنش )مع ميزة التواصل المباشر مع الهاتف الذكي(

—شفروليه مايلينك بشاشة قياس 8 إنش ونظام المالحة )مع ميزة التواصل المباشر مع الهاتف الذكي(
—●●نظام صوتي معزز مع مضخم صوت - 6 مكبرات صوت

●—نظام صوتي فاخر من ®Bose مع مضخم صوت محيطي - 11 مكبر صوت

MP3 مشغل قرص مضغوط وملفات—●

●●●تعديل كهربائي للمقعد، متعدد اإلتجاهات - للسائق

—●●تعديل يدوي للمقعد بـ4 اتجاهات، كهربائي للجهة العمودية - للراكب األمامي
●—تعديل كهربائي للمقعد، متعدد اإلتجاهات - للراكب األمامي

●●—مصابيح للقيادة النهارية

●●●دخول المركبة بدون مفتاح

●●●تشغيل المركبة بدون مفتاح

●●●تشغيل المحرك عن بعد

—فتحة سقفية قابلة للفتح كهربائيًا
●●●حيز تخزين مخفي خلف شاشة اللمس الملونة قياس 8 إنش

●——ميزة الذاكرة لتعديل المقعد - للسائق

●●●نوافذ كهربائية، مع ميزة الفتح السريع - الراكب األمامي

●●●نوافذ خلفية كهربائية، مع ميزة الفتح السريع

●●—تعديل كهربائي للمقعد لمنطقة أسفل الظهر - الراكب األمامي

●●●نافذة كهربائية، مع ميزة الفتح واإلغالق السريع - للسائق

●——عتبات األبواب من الكروم

●●●فتحات تكييف الهواء في الجهة الخلفية

●——ميزة الشحن الالسلكي للهواتف )األجهزة المختارة(

●——مقاعد مهواة - للسائق

●——مقاعد مهواة - للراكب األمامي

●●●أزرار التحكم على عجلة القيادة

——●تكييف الهواء مع تحكم الكتروني
●●—تحكم ثنائي المنطقة بالمناخ لتكييف الهواء

●——تعديل أفقي وعمودي لعمود المقود - كهربائي

●—إنارة محيطية لألبواب

●—إنارة محيطية للوحة العدادات

●●●مقعد خلفي منقسم وقابل للطي



التكنولوجيا الذكية بين يديك.

األمان قبل كل شيء.

بإمكانك أن تنعم بأحدث التقنيات والمزايا التكنولوجية المتطورة مع نظام شفروليه مايلينك 
المتوفر في إمباال 2018، والذي يقدم واجهة عصرية بشاشة لمس ملونة تتيح لك استخدام 

 العديد من المزايا الرائعة والقابلة للتخصيص بما يالئم رغبتك، أضف إلى ذلك القدرة
على توصيل حتى 10 أجهزة متوافقة. تواصل بكل أمان وراحة عبر تكنولوجيا بلوتوث 

الالسلكية حيث بإمكانك ببساطة أن تصل هاتفك الذكي بنظام شفروليه مايلينك عبر 
تقنية بلوتوث لتقوم بالعديد من الوظائف الرائعة كاإلستماع لموسيقاك المفضلة وإجراء 
المكالمات الهاتفية. أضف إلى كل ذلك ميزة Apple CarPlay المتوفرة في طراز LTZ والتي 

تتيح لك مشاهدة محتوى هاتفك المتوافق على شاشة نظام شفروليه مايلينك كما وتتوفر 
ميزة الشحن الالسلكي لألجهزة المتوافقة.

السالمة واألمان هي أولى أولويات تصميم إمباال، حيث توفر إمباال أفضل مزايا تكنولوجيا 
السالمة المبتكرة والذكية، ومنها نظام ®StabiliTrak للتحكم اإللكتروني بالثبات، نظام 
التحذير من اإلصطدام األمامي وتحذير المنطقة الجانبية العمياء. أما في حال حدوث 

اإلصطدام، فإن خاصية السالمة المتطورة في شفروليه إمباال ستساعد على تأمين الحماية 
للركاب مع 10 وسائد هوائية قياسية. 

األلوان

فضي معدنيأسود معدنيأبيض لؤلؤي ثالثي الطبقاتأزرق مخملي معدنيأسود

أبيض أحمر داكن


