
كورفيت

● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفراختر مزايا المركبة

 السـيطـرة
        والــنـفـوذ.
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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.

غراند سبورتZ06ستينغراياألداء

2LT3LT2LZ3LZ2LT3LT

محرك V8 LT1 سعة 6.2 لتر )ستينغراي - 455 حصان، غراند سبورت - 
●●——●●460 حصان(

——●●——محرك V8 LT4 سوبرتشارج سعة 6.2 لتر )Z06 - بقوة 650 حصان(

●●●●نظام العادم المزدوج عالي األداء

●●ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات

——●●——ناقل الحركة يدوي بـ7 سرعات

) Z51 عالي األداء )مع ستينغراي Z51 نظام التعليق—●————

)Z51 نظام تعليق تحكم القيادة المغناطيسية )مع ستينغراي—————

——دوارات الفرامل من السيراميك

المقصورة
●مقاعد المنافسة الرياضية

———عجلة القيادة ملفحة بالجلد المخملي مع ألياف الكربون

المقاعد ثنائية اللون

حزام األمان باللون األحمر

BOSE® نظام مكبرات الصوت الفاخر من

PDR مسجل بيانات األداء والفيديو●●●●●

HUD العرض على الزجاج األمامي●●●●●●

غراند سبورتZ06ستينغرايالتصميم الخارجي

2LT3LT2LZ3LZ2LT3LT

لمسات التصميم الخارجي باللون الرمادي

لمسات التصميم الخارجي بلون الهيكل

●●باقة الزخرفة والشعارات الخارجية، لوحة السيارة، فحمي المع

باقة الفرش الداخلي من ألياف الكربون

———لمسات الزخرفة بالفحمي فائق اللمعان

●اللوح السقفي من ألياف الكربون وقابل لإلزالة

—————السقف القابل للكشف، يطوى كهربائيًا بالتحكم عن بعد

جناح خلفي ومرايا خارجية مطلية بالفحمي الالمع

Carbon اكسسوار - غطاء مركزي - العجلة - شعار————

Carbon غطاء محرك من ألياف الكربون مع قسم مركزي بفلتر

——باقة األداء العالي من ألياف الكربون

●●●●●●مصابيح رئيسية عالية الشدة

األمان
●●●●●●نظام تثبيت المقاعد واألحزمة

●●●●●●حساس مؤشر المثبتات القابلة للنفخ

●●●●●●نظام السيطرة الفاعل

●●●●●●نظام التحكم بالجر

●●●●●●كاميرا الرؤية الخلفية

●●●●●●كاميرا الرؤية األمامية



إبداع يعانق القمة.

ذكاء يليق بهذا األداء.

التصميم المدروس بدقة يندمج مع تكنولوجيا عالم السباقات ليجعل من كورفيت 
ستينغراي سيارة منخفضة اإلرتفاع وخفيفة الوزن لتقدم أروع أداء. كل جزء منها أخذ مكانه 
بدقة تحاكي روعة اإلبداع الهندسي لتلك المركبة الرائعة. قوى الدفع العامودي تعمل على 

تعزيز ثبات المركبة بشكل مذهل بينما تعمل أنظمة التهوية على تخفيف قوى الجر وتساعد 
على انسياب الهواء لتبريد المكونات األساسية.

إنها كورفيت األسرع واألكثر اعتمادية على اإلطالق. ولكن ستينغراي تفوقت أيضًا من 
ناحية تكنولوجيا التواصل والترفيه. نظام شفروليه مايلينك يقدم شاشة لمس ملونة قابلة 

لإلنزالق بقياس ٨ إنش ويأتي معززًا مع نظام ®BOSE الصوتي الفاخر باإلضافة لنظام 
مالحة يدعم الخرائط ثالثية األبعاد وتقنية بلوتوث للتوصيل الالسلكي.

األلوان

رمادي معدني فضي معدني أحمر ناري أبيض ثلجي أسود

رمادي سيراميكي معدني أحمر داكن معدنيأصفر داكنبرتقالي داكن

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.


