
PERFORMANCE

• Engine: 5.7L V8 24V VVT
• Power: 363HP
• Transmission: 8AT
• Powertrain: RWD

SAFETY FEATURES

• Electronic Stability Control and Traction Control 
• Advanced Brake Assist 
• 7 Airbags 
• Lane Departure Warning Plus
• Full Speed FWD Collision Warn Plus 
• Adaptive Cruise Control with Stop 
• Blind Spot and Cross Path Detection
• Parkview Rear Camera 
• Parksense Parking Assist System

EXTERIOR FEATURES

• 20" Alloy Wheels 
• Automatic Adaptive Bi-Xenon HID Headlamps
 • Daytime Running Headlamps 
• Front LED Foglamps 
• Dual Pane Panoramic Sunroof 
• Rear Spoiler 
• Platinum Grille

INTERIOR FEATURES

• Powered Backlight Sunshade 
• Leather Seats
• Satin Chrome Bezels 
• Real Wood Natural Mocha Accent 

COMFORT AND TECHNOLOGIES

• Remote Proximity Keyless Entry and Go 
• Automatic Air Condition with Dual Zone Control 
• 9 Premium Alpine Speakers with Surround Sound 
• 8.4" Touchscreen Display with Navigation
• Apple Carplay and Android Auto 
• Heated Seats Front and Rear 
• Memory Seats 
• Remote Start System

األداء

مزايا األمان

المحرك: سعة 5.7 لتر مع 8 أسطوانات و24  •
صمامًا بميزة التوقيت المتغير   

القوة: 363 حصان   •
ناقل السرعة: أوتوماتيكي مع 8 سرعات  •

مجموعة نقل القدرة: دفع خلفي  •

نظام تحكم إلكتروني بثبات المركبة وقوة الجر  •
نظام مساعد مكابح متطور   •

7 أكياس هوائية  •
نظام تنبيه إضافي عند مغادرة المسار   •

نظام تنبيه إضافي من االصطدام األمامي بالسرعة القصوى  •
نظام التحكم التكيفي بالسرعة مع ميزة التوقف  •

نظام رصد البقعة العمياء مع ميزة التنبيه للسيارات العابرة من الخلف  •
Parkview كاميرا الرجوع الخلفية  •
Parksense نظام مساعد الركن  •

المزايا الخارجية
عجالت سبيكية مقاس 20 بوصة   •

مصابيح زينون أمامية مزدوجة أوتوماتيكية ذات تفريغ عالي الكثافة  •
قابلة للتكيف ذات تفريغ عالي الكثافة   

مصابيح نهارية جارية أمامية  •
LED مصابيح ضباب أمامية بتقنية  •

فتحة سقف بانورامية مزدوجة  •
جناح خلفي  •

شبكة مصد من البالتينيوم  •

المزايا الداخلية
مظلة شمسية كهربائية مع إضاءة خلفية  •

بطانة مقاعد من الجلد  •
حواف ملساء من الكروم  •

خشب حقيقي بلون الموكا الطبيعي   •

الميزات التقنية ووسائل الراحة
نظام فتح وتشغيل عن بعد بدون مفتاح لدى االقتراب من السيارة  •

مكيف هواء أوتوماتيكي مع تحكم ثنائي المنطقة  •
9 مكبرات صوت من طراز Premium Alpine مع نظام صوت محيطي   •

شاشة عرض تعمل باللمس مقاس 8.4 بوصة مع نظام مالحة   •
أنظمة توصيل Apple CarPlay و Android Auto الخاصة بالسيارات   •

مقاعد أمامية وخلفية مع ميزة التدفئة   •
ذاكرة للمقاعد   •

نظام تشغيل عن بعد  •
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