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Hyper Pro Hyper

T4 Evo-8AT-FWD

نوع المحرك

Ps/kW@rpm  الطاقة القصوى

N·m@rpm أقصىعزم دوران

أقصى سرعة )كم/س(

ناقل الحركة / جھاز تغییر السرعات

نظام الدفع

نظام التعلیق (أمامي/خلفي)

نظام التوجیھ

مواصفات اإلطار

الطول *العرض * االرتفاع (ملم)

قاعدة اإلطارات (ملم)

أصغر خلوص من سطح  األرض (ملم)

وزن السیارة بدون حمل (كغ)

االستھالك الشامل للوقود (ل/100 كم)

EPB مكابح التوقف اإللكترونیة

AutoHold وقوف السیارة األوتوماتیكي

ذراع تبدیل الترس اإللكترونیة

 Start & Stopنظام التشغیل واإلیقاف الذكي

خیار وضع القیادة

 ACCQA نظام تكیفي للتحكم بالمالحة مع مساعد اصطفاف

 TJAنظام المساعدة عند ازدحام المرورالمرور

 HWA نظام المساعدة على الطرق السریعة

نظام الفرامل الطارئة النشط AEB (تمییز المارة)

FCW نظام إنذار التصادم األمامي

 AHB-C نظام تحكم ذكي باإلضاءة العالیة

TSR نظام تمییز عالمة المرور

DAC نظام إنذار تعب السائق

LDW نظام إنذار انحراف المسار

 LKA نظام حفظ المسار

ELKA نظام حفظ مسار الطوارئ

 BSD نظام مراقبة النقاط العمیاء

 CVW نظام اإلنذار باالقتراب السریع للمركبات األخرى

LCW نظام إنذار تغیر المسار

 RCTA نظام إنذار مرور جسم خلف السیارة

نظام دعم الوقوف األوتوماتیكي SAP (مع وظیفة مغادرة الموقف)

نظام الرؤیة البانورامیة 360 درجة

حساسات خلفیة للوقوف 

حساسات أمامیة للوقوف

(BOSCH نسخة دینامیكیة عالیة) ESP9.3 نظام تحكم استقرار جسم السیارة

 CBCنظام التحكم بالمنحنیات

النظام المتقدم لدعم السائق

معاییر األداء

لسیارة ا مودیل 

Drive-E 2.0T T4 Evo"

5000@218/160

1800-4500@325

210

فتیس متكامل یدوي وأوتوماتیكي 8 سرعات

دفع العجلة األمامیة

التعلیق المستقل األمامي للذراع المستقرة األفقیة بحزام ماكفیرسون/التعلیق المستقر الخلفي للذراع المستقرة األفقیة بحزام أذرع التوصیل

EPAS نظام التوجیھ المعزز اإللكتروني

R20 235/45   R19 235/50 

1689*1860*4549

2734
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1710
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مالحظة 1: تم تجمیع قائمة المواصفات بناء على المعلومات الخاصة بوضعیة مھایئة السیارة عند الطباعة. تعكف شركة Lynk & Co باستمرار على تطویر وتحسین مركباتھا للوفاء 
باحتیاجات العمالء بشكل أفضل. قد تختلف بعض ممیزات ومواصفات المودیالت المطروحة للبیع عن تلك الواردة في قائمة المواصفات. یرجى مراجعة البائع المخول من قبل الشركة لمزید 

 . من التفاصیل. نحن نحتفظ بالحق في إجراء أي تغییرات دون إشعار مسبق

ح ملحوظة 2: ● = قیاسي، O = اختیاري،  - = غیر متا

الترفیھ والتواصل الذكي

عداد ذكي قیاس 12.3 بوصة من الكریستال السائل 

شاشة تحكم مركزیة باللمس قیاس 12.7  بوصة

العدید من مكبرات الصوت

InfinityHarman مكبر صوتفاخر من 

شحن السلكي للجوال

الربط بالجوال

قرص صلب مدمج

بلوتوث (ھاتف + موسیقى) 

رادیو إیھ إم/ إف إم

منفذي یو إس بي  ثنائیین أمامي وخلفي

منفذ یوسبي یو إس بي لتوصیل أجھزة تشغیل الفیدیو

مصدر طاقة  12 فولت أمامي

مصدر طاقة  12فولت لصندوق األمتعة

میزة الدخول دون مفتاح

میزة التشغیل دون مفتاح

رفع وإنزال النوافذ بضغطة واحدة (توقف عند االعتراض بالید)

AQS نظام إدارة جودة الھواء

نظام تنظیف كابینة السیارة النشط

مخرج خلفي لمكیف الھواء

فتح الباب الخلفي لحجرة األمتعة كھربائیاً

صندوق قفازات محمي بكلمة سر

وسائد ھواء أمامیة ثنائیة (السائق والراكب األمامي)

وسائد ھواء جانبیة أمامیة (للسائق والراكب األمامي)

وسائد ھواء جانبیة ستاریة

تنبیھ لربط حزام االمان للصف األمامي

ارتفاع حزام األمان للصف األمامي قابل للضبط

حزام األمان بنظام الشد المسبق للصف األمامي

ISO-FIX  منفذ خالص لتركیب مقعد الطفل من

االتصال بضغطة زر / بإنقاذ الطریق/ باإلنقاذ الطارئ

التنبیھ بسرقة السیارة والمتابعة

ھیكل فائق القوة

درع واقي للشاسیھ

لســیارة مودیــل ا
T4 Evo-8AT-FWD
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التجھیزات الخارجیة

التجھیزات الداخلیة

HAS نظام الدعم على المنحدرات

DTV نظام التحكم في عزم اللي الدینامیكي

TPMS نظام مراقبة ضغط اإلطارات

 ARP نظام الوقایة من الدحرجة

عجلة قیادة قابلة للضبط یدویا في أربعة أوضاع

كسوة عجلة القیادة

مصباح لید بإضاءة محیطیة

 Rainbow مصباح لیلي بألوان الطیف

مكیف  أوتوماتیكي مزدوج الحرارة لمنطقتین منفصلتین

مرآة الرؤیة الخلفیة الداخلیة األوتوماتیكیة حسب شدة اإلضاءة

مقاعد ریاضیة مدمجة

ضبط مقعد السائق

ضبط مقعد الراكب األمامي

وظیفة تھویة مقعد السائق

وظیفة الذاكرة لحفظ وضعیة المقاعد األمامیة

وظیفة تدفئة مقاعد الصف األمامي

مساند مقاعد أمامیة منزلقة

مقاعد الصف الثاني قابلة للطي  بنسبة6/4 

مسند المرفق المركزي للصف الخلفي مع حامل أكواب ثنائي

كسوة المقاعد

مصباح السیر النھاري LED نور القطب الشمالي

مصابیح إضاءة أمامیة (عالي/منخفض ) بنظام   LED  بالكامل

 AFS وظیفة التوجیھ الذكي  للمصباح الكبیر

وظیفة الضبط األوتوماتیكي الرتفاع المصباح الكبیر

وظیفة التشغیل/اإلغالق األوتوماتیكي  للمصباح األمامي الكبیر

وظیفة اإلغالق المؤجل للمصباح الكبیر

مجموعة مصابیح خلفیة LED منخفضة الطاقة

وظیفة اإلضاءة المساعدة لتوجیھ مصباح الضباب األمامي

LED مصباح الضباب الخلفي

فتحة سقف بانورامیة منزلقة

رف األمتعة األعلى

الزجاج العازل للصوت لتخفیض الضجیج  لألبواب األمامیة

مساحات زجاج حساسة للمطر

طي وتدفئة كھربائیة لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة

وظیفة ذاكرة وضعیة المرآة الخارجیة

الضبط األوتوماتیكي لمرآة الرؤیة الخلفیة الخارجیة عند الرجوع للخلف

أنوب عادم خلفي مزدوج مطلي بالكروم

ألوان متناغمة بین جسم السیارة وسطحھا

جناح خلفي ریاضي

الراحة واألمان

لسیارة ا مودیل 
T4 Evo-8AT-FWD
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جلد طبیعي
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8 اتجاھات كھربائیة تحكم

6 اتجاھات بالتحكم الیدوي
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جلد طبیي

Hyper Pro
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12 اتجاه كھربائي تحكم (یتضمن داعم الخصر ب 4 اتجاھات)

8 اتجاھات بالتحكم الكھربائي
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 ھایبر برو
 أسود

ھایبر برو
ض

 أبی

 ھایبر برو
 أحمر



الشاسیھ لضبط  حدیثة  ترقیة 
المریحة والقیادة  الحركة  توافق 
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العالمیة للمدن  المعارض  الجمال  ترقیة  إعادة 
المدن موضة  ریادة 

LYNK  2.0 جیل  الذكیة  السیارة  أجھزة 
السھل للسفر  جدیدة  تجربة 

،12.7  +  12.3 بوصة  من  الذكیة  الثنائیة  بالشاشة  تجھز   ،LYNK  2.0 الداخلي  الدیكور  تصمیم  لغة 
الحدیثة. الفاخرة  التكنولوجیة  الكابینة  تخلق   

 SUV توسیع حدود
بتحكم القیادة

ضمان كل سفرة بالوقایة 
العالمياألمنیة للمنطقة الكاملة  النجوم  الخماسي  األمان  معیار 

متعددة بأبعاد  الراكب  سالمة  ضمان 

ریادة الجمال العالمي
 بالخصائص الحدیثة

تجربة السفر 
بالذكاء المتقدم

لموزع ا نات  بیا

الجدید الدینامیكي  المتوازن  النھائي  الطرف  تصمیم 

الثنائیة  العادم  الغاز  صرف  أنبوبة  بتصمیم  یجعز  نحتي،  مكعب  نموذج 
الریاضیة. بالحركة  السیارة  جسم  یتمتع  المكشوفة، 

الجدیدة للمدن  والعرضیة  الطولیة  الھواء  إدخال  مصبغة 

یجھز  ساعة،   24 ل  باستمرار  تتدفق  اللیلیة،  للمدن  المتقاطعة  الرئیسیة  الطرق 
المبتكرة. المتداخلة  المصبغة  نموذج  بتصمیم 

LYNK  2.0 جیل  الذكیة  السیارة  أجھزة 
 Qualcomm الثنائیة  بالرقاقة  الذكیة  السیارة  أجھزة 

Snapdragon 820A + NXP i.MX6Q (4 نوى + 
التبادل  بتجربة  یأتي  لألداء،  أضعاف   8 ترتقي ب  نوى)   4

األسرع.

الحدیث  HMI واجھة  تصمیم 
التردد  لوظائف  الرئیسیة  الصفحة  عرض  بسیطة،  الواجھة 

یرشح  وتصرفاتھ  المستخدم  عادات  أساس  على  العالي. 
أسرع. بشكل  التشغیل  لتجربة  المضمونات 

الالسلكي الكھرباء  شحن 
الالسلكي،  الكھرباء  شحن  یدعم  لجھاز  الكھرباء  یشحن 

ب  الجوال  حفظ  یمكنكم  وإلخ.  والجوال  الذكیة  الساعة  مثل 
"شاحن  ھذا  عبر  األوقات  جمیع  في  كاملة"  "طاقة 

الكھرباء".

المتصاص  المتانة  العالي  السیارة  جسم 
األبعاد المتعددة  الطاقة 

معدل استعمال فوالذ المتانة العالیة لجسم 
السیارة %73.2، فوالذ المتانة العالیة 86%، 

 PHS نسبة فوالذ المتانة فائق العالیة وفوالذ
(فوالذ التشكیل الحراري)، یتفوق على 

المواصفات الصناعیة. وراء األرقم قدرة قویة.

TJA نظام دعم ازدحام مرور 

النظام  یحفظ  كم/س،   60-0 سرعة  في 
والفرامل،  الوقود  دواسة  ویتحكم  المسار 

ذكیا،  واالتجاه  السیارة  سرعة  یضبط 
المزدحم،  المدني  الطریق  إلى  بالنسبة 

المتكررة  التشغیالت   TJA یخفض 
التعب. ویخفض  للسائق 

ELKA الطوارئ  مسار  حفظ  نظام 

الطریق  حافة  نحو  السیارة  تنحاز  عندما 
دعم  في   ELKA تتدخل  العوائق،  أو 
المحدد. المسار  دخول  إلعادة  السیارة 

HWA السریع  للطریق  المساعد  النظام 

ورادار  الكامیرا  اندماج  خطة  یطبق 
السیارة  النظام  یراقب  میلیمتر،  موجة 

ذكي،  بشكل  المسار  جانبي  عالمة  وخط 
السیارة  یحفظ  العالیة  السرعة  وضع  في 
وسطى  عند  األوتوماتیكیة  المالحة  سیر 

السائق. تعب  یخفف  المسار، 

السیارة ألجھزة  الذكي  التواصل 
 ،Apple CarPlay & Android Auto یجھز بوظائف 

التطبیقات،  من  وغیرھا  والخریطة  والموسیقى  بالھاتف  تتمتع 
میسر. بشكل  العالم  مع  الحدیثةیتواصل  الشاسیھ  ضبط 

العدسة الثنائیة  األداء  العالیة   LED قوالب  لمجموعة  الكبیر  المصباح 

یشكل  المصبغة،  ھیكل  مع  األداء  العالي   LED الكبیر  المصباح  یندمج 
القطب  نور  النھاري  السیر  مصباح  مع  المنفصل  نوع  تصمیم  خصائص 

كامال. الجمال  لعرض  الشمالي 

الطاقة بلور  من   LED المركب  النھائي  المصباح 

النفاذیة  المكعبة  البلورات  من  الطاقة"  "بلور  نوع  من  الخلفي  المصباح  یتكون 
إلى  یشیر  بالطاقة،  یحقن  البلور  أن  یبدو  الفرامل  مصباح  تشغیل  عند  القویة، 

المدن. في  الشبابة  للفئات  كاملة  وحیویة  نشاط 

ستبلس الجو  نظام 

الحدیثة  TPO2 التكنولوجي  للبیئة  الصدیق  الداخلي  الدیكور  لوحة 

الریاضي المتكامل  الفاخر  المقعد 

 ،VOC من نوع حمایة البیئة التكنولوجیة یخفف صرف TPO2 إن تطبیق مواد
بالجودة  للتمتع  للتغطیة  بالمخملیة  یجھز  ومریحة.  القیادة طبیعیة وصحیة  بیئة 

العالیة.

المقعد الریاضي من مستوى سباق السیارة، تغطیة قویة، الركب أكثر راحة. أدیم 
Nubuck + جلد حقیقي، حساس اللمس المریح الناعم، تجربة الرعایة  مخملي 

الخفیفة.

تشاء. كما  للنور  اللون  السطوع  یعد  مستمرا،  لون  ملیون   16 ضبط  یمكن 

Drive-E 2.0T T4 Evo

218Ps، 325N•m الدافعة القوة  معلمات   T4 Evo

8AT األوتوماتیكي  الیدوي  المتكامل  الجیربوكس 

عند  القویة  الدافعة  القوة  الصغیر،  التوقف  المیسر،  الترس  تبدیل 
ضبط  یمكن  كما  العالي.  الوضع  عند  الوقود  یوفر  المنخفض،  الترس 

مع  یتناسب  السائق،  عادة  حسب  أوتوماتیكیا  الترس  تبدیل  نقطة 
المعقدة. الظروف 

التحكم  مع  یتوافق  متر،   35  ≥ كیلومتر  مائة  كل  الكبح  مسافة  المختلفة،  المناسبات  حسب  الخاص  للضبط  الحدیث  التوازن  یطبق 
بسھولة. المتعددة  الطریق  ظروف  یناسب  والراحة، 

L2+ الذكیة  القیادة  دعم  نظام 

وأسلم. وأضبط  أذكى  بشكل  الكامیرا  خوارزمیة   + الرابع  الجیل  من  میلیمتر  موجة  رادار  اندماج  یطبق 

الھواء لتصفیة  اإلیكولوجیة  الكابینة 
فعال،  بشكل  السیارة  بخارج  التلوث  یعزل 

الركاب: صحة  یحمي 
CN95 من  الھواء  مكیف  تصفیة  عنصر 

AQS نظام إدارة جودة ھواء 
السائق كابینة  تنظیف  نظام 

أسود أحمر أسود أسود أبیض

INTERIOR

HYPER PRO

EXTERIOR




