
● قياسي   متوّفر  — غير متوّفراختر مزايا المركبة

دقة تحاكي
          الـــكــــمـــال.

Z51 3 LT 2 LT األداء
● ● المحرك، V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارج )455 حصان، عزم 621 نيوتن متر(

● ● Ative Rev matching ناقل الحركة، يدوي -7 سرعات مع ميزة

ناقل الحركة أوتوماتيكي، -8 سرعات مع ميزة تبديل السرعة على المقود

● ● فرامل، قرصية، مانعة لإلنغالق على العجالت األربعة

المحور الخلفي، معدل 2,41 

عادم األداء العالي، لرفع القوة الحصانية إلى 460 حصان، مع 4 حواف مصقولة 
من الستانلس ستيل

Z51 3 LT 2 LT التصميم الخارجي

● ●
مصابيح أمامية رئيسية، زينون عالية الشدة ومصابيح LED للركن وإشارات 

اإلنعطاف ومصابيح نهارية 

باقة شعار الكربون الالمع

باقة ZF1 الخاصة بالمظهر تتضمن عجالت خماسية األضالع من األلمنيوم 
 المطلي بالفضة، 19 إنش أمامية، 20 إنش خلفية، P245/35ZR19 األمامية

و P285/30ZR20 الخلفية الخاصة باألداء العالي وتستخدم هذه صيفًا فقط. جناح 
Z51 بلون الهيكل

● ●
"19x"8.5 عجالت خماسية األضالع من األلمنيوم المطلي بالفضي، قياس 

أمامية، 19x"10.0" خلفية 
عجالت خماسية األضالع من األلمنيوم المطلي باألسود والمشغول، قياس 

19x"8.5" أمامية، 19x"10.0" خلفية 

 عجالت خماسية من األلمنيوم األسود المصنع، قياس 18x"8.5" أمامية،
19x"10.0" خلفية 

● ●
إطارات، P245/40ZR18 أمامية و P285/35ZR19 خلفية، أداء عالي، تعمل بدون هواء 

لمسافة محدودة

إطارات، P245/40ZR18 أمامية و P285/30ZR20 خلفية، أداء عالي، تعمل بدون هواء 
لمسافة محدودة

الجناح، المرآة الداخلية والمرايا الجانبية مطلية بلون الكربون الالمع

Z51 3 LT 2 LT المقصورة

— ●
نظام شفروليه مايلينك الصوتي مع شاشة لمس قياس 8" إنش ملونة وعالية 

الدقة، راديو AM\FM مع ميزة البحث والتصـــفح مع ساعة رقمية، ويتضمن 
تشغيل صوتي بتقنية البلوتوث الالسلكية لألجهزة المختارة 

●

نظام شفروليه مايلينك الصوتي مع نظام المالحة، شاشة لمس قياس
8" ملونة بدقة عالية، راديو AM\FM مع ميزة البحث والتصفح مع ساعة رقمية، 

ويتضمن تشغيل صوتي بتقنية البلوتوث الالسلكية لألجهزة المختارة

● ●
مزايا النظام الصوتي من Bose مع 10 سماعات صوت متقدمة و صندوق تضخيم 

الصوت

● ● مثبت سرعة، الكتروني مع ميزة تحديد و متابعة السرعة

● ● مركز معلومات القيادة، ملون 

● ●
عرض ملون على الزجاج األمامي مع إظهار القراءات لوضعية الطريق، حالة 

االمسار، مع مقياس g-meter ومقياس سرعة السيارة و عدد دورات المحرك

● ● عجلة القيادة، بثالث أضالع ملفحة بالجلد 

● ●
باقة الذاكرة، بوضعيتي ذاكرة لمقعد السائق مع التعديل كهربائيًا بـ 8 اتجاهات، 

تعديل المرايا الخارجية كهربائيًا وتعديل عمود المقود كهربائيًا أفقيًا وعموديًا

نظام تشغيل السيارة عن بعد

نظام مراقبة ضغط هواء العجالت 

● — المقصورة الداخلية ملفحة بجلد من نوعية خاصة، ميزات تلفيح الجلد للوحة 
العدادات العليا وألواح األبواب العليا وغطاء كونسول التخزين

Z51 3 LT 2 LT األمان

— ●
نوسادات هوائية أمامية وجانبية، للسائق والراكب األمامي مع نظام تحسس 

وجود الركاب 

● نكاميرا رؤية خلفية

● ● نظام تحكم فعال بثبات السيارة، يحسن الجر وثبات المركبة 

كــورفــيـت سـتيـنـغـراي 2016
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الرحلة تبدأ من المقصورة

مقعد غراند تورينغ

إنها غنية بالمزايا الرقمية المبتكرة وخصائص التحكم الذكية بالقيادة، إنها مذهلة وتختلف 
عن الشكل االعتيادي لمقصورات القيادة. يتوفر نظام العرض الملون على الزجاج األمامي 

ليكمل العرض الراقي التخصيصي المزدوج بشاشتين قياس 8 بوصة.
االمتداد الخطي اإلنسيابي يعبر لوحة العدادات ويمتد بشكل متدفق عبر فرش الباب ولوحة 

التجهيزات المركزية.

مقعد GT القياسي بهيكل من المغنيسيوم الخفيف، يحتضن السائق ليحيطه بالراحة 
والدعم. الدرز اليدوية الدقيقة تعانق كل حافة، ويقدم طراز 3LT جلد النابا الممتاز أو 

تطعيمات من قماش األلياف الدقيقة المتوفر. جلد نابا المتوفر في طراز 3LT يمثل معيار 
األصالة الذي يحيط بمقصورة ستينغراي. ال تشوبه شائبه وملمسه ناعم ووثير مع حبيباته 

الطبيعية التي تطغى على النسيج الصناعي. كما يتضمن طراز 3LT لوحة عدادات ملفحة 
بالجلد المشدود يدويًا وتم لفها وخياطتها بعناية فائقة، أما التحسينات الجمالية المصنوعة 

من األلومنيوم فهي تتداخل بأناقة مع األبواب والدواسات وناقل الحركة باإلضافة 
لتجهيزات المقصورة. 

األلوان

رمادي معدنيفضي معدنيأحمر ناريأبيض ثلجيأسود

أحمر داكنأصفر داكنبرتقالي معدنيأزرق داكن


