LX 2021
بيانات األداء

• المحرك 1.5 :لتر 16 ،صمام  ،L4كامة علوية مزدوجة( ،نظام توقيت الصمام) i-VTEC
• القوة 121 :حصانا ً عند  6600دورة بالدقيقة
• العزم 145 :نيوتن-متر عند  4300دورة بالدقيقة
• ناقل حركة :ذو تغيير (تعشيق) مستمر
• مقود كهربائي إلكتروني
• زر وضعية التشغيل االقتصادي

الميزات الخارجية

• واجهة من الكروم
• عجالت من األلمنيوم قياس  15بوصة
• تشغيل المحرك بالريموت كونترول
• مصابيح هالوجينية أمامية
• مصابيح نهارية جارية بتقنية LED
• مصابيح خلفية ضد الضباب
• نظام دخول ذكي بزر تشغيل المح ّرك بكبسة واحدة
• مكيف هواء أوتوماتيكي

الميزات الداخلية

• مثبت سرعة
• شاشة عرض للنظام الصوتي تعمل باللمس قياس  8بوصة متط ّورة
• االتصال بالهاتف الذكي ()Weblink/Apple CarPlay
• مدخل )x2) USB
• كاميرا للرؤية الخلفية
• بلوتوث بدون استخدام األيدي
•  4مكبرات صوت
• فتحات تكييف خلفية

مزايا السالمة واألمان

• نظام وسادتين جانبيتين ( SRSالسائق والرا كب األمامي)
• نظام مكابح مانعة لالنغالق ()ABS
• نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرامل ()EBD
• نظام المساعدة لالنطالق على المنحدرات
• نظام المساعدة على ثبات المركبة ()VSA
• نظام وميض مصابيح التوقف عند الكبح المفاجئ ()ESS
• نظام مراقبة ضغط هواء العجالت ()TPMS
• مكالمة طارئة
• نظام  ISOFIXلتثبيت مقاعد األطفال
• بنية الهيكل بتقنية الهندسة التوافقية المتطورة ()™ACE

Performance Data

• Engine: 1.5L DOHC, i-VTEC, 16 Valve L4
• Power: 121HP@6600RPM
• Torque: 145Nm@4300RPM
• Transmission: CVT
• Electronic Power Steering
• ECON Mode

Exterior Features

• Chrome Grille
• 15” Alloy Wheels
• Remote Control Engine Starter
• Halogen Headlights
• LED DRLs
• Rear Fog Lights
• Smart Entry with Push Button Start
• Auto Air-condition

Interior Features

• Cruise Control
• Advanced 8” Touchscreen Display Audio
)• Smartphone Connectivity (Apple CarPlay/Weblink
• Dual USB Port
• Multi-Angle Rear View Camera
®• Bluetooth®HFT
• 4 Speakers
• Rear AC Vents

Safety Features

)• Dual SRS Airbags (Driver & Assistant
)• Anti-Lock Braking System (ABS
)• Electronic Brake Force Distribution (EBD
)• Hill Start Assist (HSA
)• Vehicle Stability Assist (VSA
)• Emergency Stop Signal (ESS
)• Tire Pressure Monitoring System (TPMS
)• Emergency Call (E-Call
• ISO Fix for Child Seat
• Advanced Compatibility Engineering (ACE™) Body Structure

