2019 PRIUS 1.8L
Technical Features

ECO

ICONIC

1.8L, 4-CYLINDER IN-LINE,
16-VALVE DUAL VVT-I (2ZR-FXE)

Engine
Max. Output (hp/rpm) - Engine
Max. Torque (kg-m/rpm)
Motor

)قوة المحرك القصوى (حصان

71

Max. Torque (kg-m)

)متر-العزم األقصى (كغ

16.6

Output (hp) - Combined (Engine + Motor Generator)

القوة القصوى (حصان) – المشتركة
) مولد الموتور+ (المحرك

121

Fuel Economy

25.1Km/L

Transmission

E-CVT

Tyre Size

االستهالك االقتصادي للوقود
ناقل الحركة

مقاس اإلطارات

195/65 R15

Dimensions (mm)

L4,575 - W1,760 - H 1,490

Fuel Tank Capacity

43 Litres

Gross Weight (kg)

1,790

Number of Doors
Seating Capacity
Interior Features

5
5

Seat Material

المحرك
) دورة في الدقيقة/قوة المحرك القصوى (حصان
) دورة في الدقيقة/العزم األقصى (متر
الموتور

96.5/5200
14.5/3600

Max. Output (hp)

المزايا التقنية

)األبعاد (ملم

سعة خزان الوقود
)الوزن اإلجمالي (كغ

عدد األبواب
عدد المقاعد
المزايا الداخلية

المادة المصنوعة منها المقاعد

FABRIC

LEATHER

Multi Information Display

•

•

Auto Air Conditioner

•

•

مكيف هواء أتوماتيكي

Lumbar Support - Powered (Driver)

•

•

)مسند كهربائي ألسفل الظهر (السائق

EV/ECO Power Driving Modes

•

•

 السريعة/ االقتصادية/وضعية القيادة الكهربائية

Push Start Button

•

•

زر لتشغيل المحرك

Rear Seats 60:40 Split Folding
Leather-Trimmed Steering Wheel
Audio & Entertainment System

•

•
•

Audio AM/FM/CD/AUX/USB/Bluetooth

•

•

Steering Wheel Control For Audio/MID/TRIP

•

• +TELEPHONE/
VOICE

60:40 المقعد الخلفي قابل للطي ومقسم بنسبة
مقود مزين بالجلد
النظام الصوتي والترفيهي
/ مخرج صوت إضافي/CD  مشغل أقراص/FM /AM راديو
 بلوتوث/USB مقبس
/أزرار على المقود للتحكم بالصوت
 المسافة المقطوعة/الشاشة متعددة المعلومات

6 Speakers
JBL Navigation Audio System
Exterior Features
15'' Alloy Wheels
Auto Light Switch

•

•
•

•
•

•
•

Auto Headlight Leveling
Door Mirrors - Powered/Auto Retractable/Side
Indicators
Smart Keyless Entry
New LED Headlights

•

•

•

•

•
•

•
•

New Front Fog Lamps

•

•

New Designed Front And Rear Bumpers
Rear Spoiler (HEV Type)

•
•

•
•

Airbags - Dual Front/Sides/Curtain & Driver Knee

•

•

Anti-Lock Brake System (ABS)

•

•

Brake Assist (BA)

•

•

)BA( نظام الفرملة المساعد

Electronic Brake-Force Distribution (EBD)

•

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

Vehicle Stability Control (VSC)

•

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

Traction Control (TRC)

•

•

Tyre Pressure Warning System (TPWS)
Child Restraint System (ISO-Fix)
Cruise Control

•
•
•

•
•
•

Daytime Running Lights (DRLs)

•

•

)DRLs(  نهاريةLED مصابيح

Rear Parking Sensors*

•

•

*حساسات خلفية لركن السيارة

Rear Fog Lamp

•

Safety Features

 بوصة4,2  متعددة المعلومات مقاسTFT شاشة

 مكبرات صوتية6
 ونظام صوتيJBL نظام مالحة
المزايا الخارجية
 بوصة15 عجالت ألومنيوم
مفتاح أتوماتيكي لألضواء

تعديل أتوماتيكي لمستوى المصابيح األمامية
 قابلة للطي/مرايا األبواب – كهربائية
ً
 بمؤشرات االنعطاف/أوتوماتيكيا
دخول ذكي بدون مفتاح
 أمامية جديدةLED مصابيح
مصابيح أمامية للضباب

مصدات أمامية وخلفية بتصميم جديد
)HEV جناح خلفي (نوع

مزايا األمان
/ جانبية/وسائد هوائية أمامية مزدوجة
 على مستوى الركبة للسائق/ستائرية
)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

)TRC( نظام التحكم بالجر

)TPWS( نظام التحذير من ضغط اإلطارات
)ISO-Fix( نظام تثبيت مقعد الطفل
مثبت سرعة

•

مصباح خلفي للضباب

Rear View Camera With Guidance

•

كاميرا رؤية خلفية و شاشة توجيه

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

•

)RCTA( نظام التحذير عند الرجوع للخلف

Blind Spot Monitor (BSM)

•

)BSM( نظام مراقبة الزوايا غير المرئية

Material Code
Retail Sales Price

TYPI01H18CH1RA19 TYPI01H18CH3RA19
89,100
105,000

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein is based on data available at the
time of creation (January 2018), and is subject to change without prior notice.
Prices are inclusive of VAT.

رمز المادة
)سعر التجزئة (درهم إماراتي

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  •= القياسي:الرمز
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة
.) وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق2018 وقت إعداد المستند (يناير
.األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة

