
Dimensions
• Length (mm): 4,890
• Width (mm): 1,860
• Height (mm): 1,450
• Wheelbase (mm): 2,830

Performance Data
• Engine: 1.5L DOHC L4 with Single-Scroll Turbo 
• Power: 198HP@5500RPM
• Torque: 260Nm@1600-5000RPM
• Transmission: CVT
• Drive Mode - Normal/Econ/Sport
• Electronic Power Steering

Exterior Features
• 18” Alloy Wheels
• LED Headlights
• Rear LED Tail Lights
• LED Front Fog Lights
• One-Touch Power Moon roof with Tilt Feature
• Aluminium Hood
• Decklid Spoiler
• Dark Chrome Front Grille
• Integrated Chrome Exhaust Finishers
• Smart Entry with Walk-Away Auto Lock
• Rear Parking Sensors
• Powered Side Mirrors
• Shark Fin Antenna

Interior Features
• Remote Control Engine Starter
• Paddle Shifters
• Sports Pedals
• Leather Steering Wheel
• Dual-Zone Automatic Climate Control System
• Electric Parking Brake with Brake Hold 
• Push Button Start
• Cruise Control
• Black Interiors
• Driver’s Seat with 12-Way Power Adjustment with 4 way Power Lumbar Support
• Driver Attention Monitor
• Sport Mode Indicator
• Active Noise Cancellation (ANC)
• 7-Inch Display Audio 
• Bluetooth®HFT®
• 4 Speakers

Safety Features
• Advanced Front Airbags
• Side and Side Curtain Airbags
• Driver’s and Front Passenger’s Knee Airbags
• Vehicle Stability Assist (VSA)
• Agile Handling Assist (AHA)
• Anti-Lock Braking System (ABS)
• Electronic Brake Distribution (EBD)
• Emergency Brake Assist (EBA)
• Electronic Brake Booster (EBB)
• Hill Start Assist
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Advanced Compatibility Engineering (ACE) Body Structure

األبعاد
الطول )ملم(: 4,890• 
العرض )ملم(: 1,860• 
االرتفاع )ملم(: 1,450• 
قاعدة العجالت )ملم(: 2,830• 

بيانات األداء
المحرك: 1.5 لتر، 4 اسطوانات في خط مستقيم مع تيربو بلّفة مفردة• 
القوة: 198 حصاناً عند 5500 دورة بالدقيقة• 
 •RPM 1600-5000عزم دوران 260 نيوتن في الدقيقة و
ناقل الحركة: ناقل حركة ذو تغيير )تعشيق( مستمر• 
وضعية قيادة- عادي/ اقتصادي/ رياضي• 
مقود كهربائي إلكتروني• 

الميزات الخارجية
عجالت سبيكية قياس 18 بوصة• 
 •LED مصابيح أمامية
 •LED مصابيح الطرف الخلفي بتقنية
 •LED مصابيح أمامية ضد الضباب بتقنية
فتحة سقف كهربائية تعمل بلمسة واحدة مع ميزة الميالن• 
غطاء للمحرك من األلمنيوم• 
جناح خلفي مدمج• 
شبكة امامية مصّنعة من الكروم• 
نهايات كروم مدمجة لمخارج العادم• 
دخول ذكي مع إقفال أوتوماتيكي عند االبتعاد• 
حّساسات لصف السيارة• 
مرايا جانبية كهربائية• 
هوائي بشكل زعنفة قرش• 

الميزات الداخلية
تشغيل المحرك عن بعد• 
مبدل سرعات ذكي على عجلة القيادة• 
بداالت رياضية• 
عجلة قيادة مغلّفة بالجلد• 
تحكّم أوتوماتيكي بنظام تكييف الهواء لمنطقتين• 
فرامل يد كهربائية )EPB( مع وظيفة تثبيت الفرامل• 
نظام التشغيل بضغطة زر• 
مثبت سرعة• 
فرش داخلي أسود• 
مقعد للسائق مع تعديل كهربائي بـ 12 اتجاهاً لدعم أسفل الظهر 4 وضعيات• 
نظام مراقبة يقظة السائق• 
مؤشر للوضع الرياضي• 
تحكم نشط بالضجيج• 
شاشة عرض قياس 7 بوصات• 
بلوتوث بدون استخدام األيدي• 
4 مكبرات صوت• 

مزايا السالمة واألمان
وسائد هوائية أمامية متطّورة• 
وسائد هوائية جانبية وستارية• 
كب األمامي•  وسائد هوائية لركب السائق والرا
 •(VSA( نظام المساعدة في ثبات السيارة
 •(AHA( نظام التحكم بمرونة المركبة عند االنحناءات
 •(ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
 •(EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرامل
 •(EBA( نظام مساعدة الفرامل عند الطوارئ
 •(EBB( نظام الدعم اإللكتروني لقوة الفرامل
 •(HSA( نظام المساعدة لالنطالق على المنحدرات
 •TPMS نظام مراقبة ضغط هواء العجالت
 •(ACE™( بنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقة
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