
المواصفات الميكانيكية

Duralife ارات فرامل
ّ

●●●فرامل قرصية مانعة لالنغالق على العجالت األربع مع دو

——●تقنية DRIVETRAIN في مركبات الدفع األمامي

●●نظام خيار السائق حسب الطلب نظام الدفع الرباعي

●●●نظام خيار الدفع

ك DOHC تربيني I-4 سعة 1.5 ليتر، VVT مع تقنية اإليقاف/التشغيل
ّ
——●محر

●●DOHC تربيني I-4 سعة 2.0 ليتر، VVT مع تقنية اإليقاف/التشغيل

ك
ّ
●●●نظام مراقبة عمر زيت المحر

——●العادم منفذ واحد

●●منفذ مزدوج مع أطراف بّراقة. في SLE متضّمن ومتوفر فقط مع محّرك توربو 4 أسطوانات سعة 2.0 ونظام دفع رباعي.

م في الدفع.
ّ
م في الثبات والتحك

ّ
●●●نظام STABILITRAK للتحك

●●●نظام المقود كهربائي مع مساعدة كهربائية

●●●نظام التعليق MacPherson أمامي وخلفي مستقل مع 4 وصالت

زة مع صمام التعليق المضبوط بشكل ممّيز وعوازل يوريثان للنوابض
ّ
م أفضل وقيادة معز

ّ
●——تحك

م في نزول المنحدرات
ّ
●●●نظام التحك

م كهربائي
ّ
●●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات، مع تحك

●●●نظام االنتقال اإللكتروني Precision Shift، واجهة نقل على أساس الزر والمفتاح

المقاعد

ع
ّ

——●طراز المقاعد فرش فاخر، مقاوم للتبق

—●—مقاعد مطّعمة بالجلد المخرم

●——مقاعد مطّعمة بالجلد المخرم مع لمسات دينالي الممّيزة وشعار دينالي المطّرز على مساند رأس المقاعد األمامية

 في 4 وضعيات أمام/ خلف، أعلى/ أسفل مع اإلرجاع للخلف
ً
——●مقعد السائق قابل للتعديل يدويا

 في وضعيتين لمسند أسفل الظهر
ً
 في 8 وضعيات مع التعديل كهربائيا

ً
●●—قابل للتعديل كهربائيا

 في 4 وضعيات، أمام/ خلف، أعلى/ أسفل مع اإلرجاع للخلف
ً
—●●مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل يدويا

 في وضعيتين لمسند الظهر. في 
ً
 في 6 وضعيات مع التعديل كهربائيا

ً
مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل كهربائيا

لة
ّ

طراز SLT، متضّمن ومتوفر فقط مع الباقة المفض

—●

ذاكرة لحفظ وضعيتين لمقعد السائق ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية. في طراز SLT، متضّمن ومتوفر فقط مع 

لة
ّ

المفض الباقة 

—●

●●—مقاعد أمامية قابلة للتدفئة

●——مقاعد أمامية قابلة للتهوية

●——مقاعد خلفية قابلة للتدفئة على الجوانب

●●●مقاعد خلفية قابلة للفصل والطّي بنسبة 40/60 مع مسند الذراع الوسطي القابل للطّي إلى األسفل

ح من جهة الراكب األمامي
ّ
●●●ظهر مقعد قابل للطّي بشكل مسط

 في منطقة التحميل
ً
●●●عتالت تحرير مقاعد الصف الثاني آليا

اب )ترتيب 3-2(
ّ
سع لـ 5 رك

ّ
●●●مقاعد تت

التجهيزات وأدوات التحكم
ً
●●●تثبيت السرعة كهربائيا

مركز معلومات السائق

رة قياس 4.2 إنش
ّ

●●●شاشة معلومات سائق مطو

●●●تشغيل وإيقاف بدون استخدام مفتاح

●●●عرض البوصلة الرقمية

●●●نظام تنبيه المقعد الخلفي1

م في نظام تثبيت السرعة والنظام الصوتي
ّ
—●●عجلة القيادة مكسوة بالجلد مع أزرار مدمجة للتحك

 SLT م في نظام تثبيت السرعة والنظام الصوتي. في طراز
ّ
مكسوة بالجلد وقابلة للتدفئة مع أزرار مدمجة للتحك

متضّمنة ومتوفرة فقط مع الباقة المفضلة

—●

المواصفات الداخلية

م في ضجيج المحّرك
ّ
ال للتحك

ّ
●●●نظام إلغاء الضجيج الفع

●●●مقابض مساعدة للراكب األمامي والراكبين في جانبي المقعد الخلفي

●●●مخزن الحمولة تحت أرضية منطقة التحميل

م في التكييف تكييف هواء يدوي في منطقة واحدة
ّ
——●التحك

م الفردي في التكييف لكل من السائق والراكب األمامي
ّ
أوتوماتيكي في منطقتين مع إعدادات التحك

متضّمن ومتوفر فقط مع باقة مالءمة السائق.

●●

●●●الكنسولة أمامية مركزية مع حّيز تخزين

●●●مزيل ضباب كهربائي في الزجاج الخلفي

—●●سجادات أرضية في األمام والخلف

●——فاخرة، بتصميم دينالي الممّيز

اإلضاءة داخلية منتشرة وخافتة، مع مصابيح قراءة للمقاعد األمامية، ومصابيح قراءة لصف المقاعد الثاني، وحّيز 

التخزين، وميزة اإلضاءة عند الدخول والخروج

●●●

●●—داخلية مع إضاءة تحت مساند األبواب، والكنسولة األرضية ولوحة العّدادات

———المرايا

●●●داخلية للرؤية الخلفية مع ميزة الخفوت التلقائي

●●●نظام القفل الكهربائي لألبواب، قابل للبرمجة مع تأمين القفل وحماية األطفال في الخلف

ة 230 فولت مماثلة للمنزلية، في الجهة الخلفية للكنسولة المركزية. في SLE متضّمنة 
ّ

مآخذ كهربائية 3 بقو

I ومتوفرة فقط مع باقة المعلومات والترفيه

●●

●●●مأخذ إضافي أمامي 12 فولت وآخر في منطقة التحميل

نوافذ كهربائية مع ميزة النقرة السريعة للفتح واإلغالق من جهة السائق، والفتح من جهة الراكب األمامي والراكبين 

الخلفيين

●●●

●●●ميزة فتح المركبة عن بعد بدون استخدام المفاتيح ومع مجال تأثير أكبر

●●ميزة تشغيل المركبة عن بعد بدون استخدام المفاتيح في طراز SLE متضّمنة ومتوفرة فقط مع باقة مالءمة السائق

●——عتبات األبواب أمامية، بتصميم دينالي الممّيز

ز تخزين النظارة الشمسية علوي
ّ
●●●حي

 SLT ب في
ّ
فتحة السقف SkyScape قابلة لالنزالق، من األمام وثابتة في الخلف مع حاجب شمسي كهربائي. تتطل

الباقة المفضلة، وباقة تنبيه السائق 1 وباقة الترفيه والمعلومات 2

—●

نظام الفتح الكهربائي عن بعد يمكن برمجته في 3 حاالت. يتضّمن فتح باب المرآب. في طراز SLT، متضّمن ومتوفر 

فقط مع الباقة المفضلة

—●

شاحن السلكي لألجهزة اإللكترونية2 في مقّدمة حّيز التخزين في الكنسولة المركزية. متضّمن ومتوفر فقط مع باقة 

مالءمة السائق

——●
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مستويات الطراز مستويات الطراز 

 
ً
 واحدا

ً
 متحّركا

ً
 جهازا

ً
 قبل مغادرة المركبة. 2يشحن النظام السلكيا

ً
 1ال يستشعر األشخاص أو األشياء. يجب التحقق من المقعد الخلفي دائما

.my.gmc.com/learn ق من توافق الهاتف أو األجهزة األخرى يرجى زيارة
ّ

. للتحق
ً
 أو غطاء خلفيا

ً
ب بعض األجهزة محوال

ّ
 مع PMA أو Qi. تتطل

ً
متوافقا

— غير متوفر متوفر  ● قياسي  الرمز 



خيارات الباقات
م األوتوماتيكي في التكييف في منطقتين، وغطاء الحمولة، 

ّ
باقة مالءمة السائق تتضّمن تشغيل المركبة عن بعد، والتحك

وشبك التخزين المريح وسكك السقف. تتطلب باقة المعلومات والترفيه1 وفرش مقاعد فاخرة باللون رمادي متوسط/ أسود

——

 باقة المعلومات والترفيه1 تتضّمن نظام معلومات وترفيه جي ام سي بشاشة قياس 8 إنش مع نظام مالحة وراديو

 
ً
 كهربائيا

ً
AM/FM، وكاميرا رؤية خلفية عالية الدقة، ومنفذي USB في الكنسولة المركزية، وقارئ بطاقات ذاكرة SD، ومأخذا

ب في طراز SLE باقة مالءمة السائق
ّ
ة 230 فولت. تتطل

ّ
بقو

——

 باقة المعلومات والترفيه2 تتضّمن نظام معلومات وترفيه جي ام سي1 بشاشة قياس 8 إنش مع نظام مالحة2 ونظام

ب مضخمات الصوت الباقة المفضلة وباقة تنبيه السائق 1
ّ
 ®Bose الصوتي مع 7 مكّبرات صوت. تتطل

——

باقة تنبيه السائق 1 تتضّمن تنبيه المنطقة الجانبية العمياء مع التنبيه عند تغيير المسار، والتنبيه من السيارات العابرة من الخلف، 

والمساعدة على الركن الخلفي ومقعد السائق المنبه للسالمة. تتطلب في طراز SLT الباقة المفضلة

—●

باقة تنبيه  السائق2 تتضّمن ميزة الكبح األمامي التلقائي في السرعات المنخفضة، ونظام الفرملة لحماية المشاة، والتنبيه 

من التصادم األمامي، والمساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار، ومؤشر الحفاظ على مسافة األمان 

ومصابيح IntelliBeam األمامية. تتطلب في طراز SLT الباقة المفضلة، وباقة تنبيه السائق 1 وباقة الترفيه والمعلومات 2

—●

 
ً
، وباقة الذاكرة، ومقعد الراكب األمامي القابل للتعديل كهربائيا

ً
 للبرمجة والفتح كهربائيا

ً
 قابال

ً
 خلفيا

ً
الباقة المفضلة تتضّمن بابا

، وغطاء حمولة، 
ً
 يفتح إلى األعلى كهربائيا

ً
 خلفيا

ً
في 6 وضعيات مع مسند كهربائي ألسفل الظهر، وعجلة قيادة قابلة للتدفئة، وبابا

وشبك التخزين المريح. تتطلب في SLT باقة المعلومات والترفيه 2، وباقة تنبيه السائق 1 وفتحة السقف SkyScape الكهربائية

—●

باقة الذاكرة تتضّمن وضعيتين لضبط إعدادات مقعد السائق ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية. في طراز SLT متضّمنة ومتوفرة فقط 

مع الباقة المفضلة

—●

الترفيه/ االتصال/ المالحة
نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه1 مع شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 7 إنش، وستيريو AM/FM، وتقنية 

Bluetooth®4 لتشغيل ملفات الموسيقى ومعظم الهواتف مع إمكانية تشغيلApple CarPlay™ 5 و ™Android Auto في 

المتوافقة الهواتف 

●——

 Bluetooth®4 وتقنية ،AM/FM نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه1 مع شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش، وستيريو

لتشغيل ملفات الموسيقى ومعظم الهواتف مع إمكانية تشغيلApple CarPlay™ 5 و ™Android Auto في الهواتف المتوافقة، 

رة للراديو والهاتف
ّ

وإمكانية تخصيص نظام الترفيه والمعلومات وإعدادات المركبة وميزة التعّرف الصوتي المتطو

—●—

نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه1 مع نظام مالحة وشاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش، وستيريو ،AM/FM وتقنية 

Bluetooth®4 لتشغيل ملفات الموسيقى ومعظم الهواتف مع إمكانية تشغيلApple CarPlay™ 5 و ™Android Auto في الهواتف 

 SLE رة للراديو والهاتف. في
ّ

المتوافقة، وإمكانية تخصيص نظام الترفيه والمعلومات وإعدادات المركبة وميزة التعّرف الصوتي المتطو

متضّمن ومتوفر فقط مع باقة المعلومات والترفيه 1. في SLT متضّمن ومتوفر فقط مع باقة المعلومات والترفيه 2

—

 4®Bluetooth وتقنية ،AM/FM نظام جي ام سي للمعلومات والترفيه1 مع شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 إنش، وستيريو

لتشغيل ملفات الموسيقى ومعظم الهواتف مع إمكانية تشغيلApple CarPlay™ 5 و ™Android Auto في الهواتف 

رة للراديو والهاتف 
ّ

المتوافقة، وإمكانية تخصيص نظام الترفيه والمعلومات وإعدادات المركبة وميزة التعّرف الصوتي المتطو

يتضّمن ذاكرة أكبر

——●

—●●نظام صوتي مع 6 مكبرات صوت

م صوت. في طرازات SLT، متضّمن ومتوفر فقط مع باقة المعلومات والترفيه 2
ّ
●—نظام Bose الصوتي الفاخر مع 7 مكبرات صوت ومضخ

●●●تقنية BLUETOOTH4 للهاتف، لتوصيل الهاتف الشخصي بالنظام الصوتي للمركبة

ً
 من النوع C في مقدمة حّيز التخزين المركزي. كما تشمل مأخذ إدخال إضافيا

ً
 من النوع A ومنفذا

ً
 واحدا

ً
●●●منافذ 2USB DATA تتضّمن منفذا

●●منفذان من النوع A داخل الكنسولة المركزية. في SLE متضّمنة ومتوفرة فقط مع باقة المعلومات والترفيه 1

●●●منفذان خلفيان للشحن فقط2 في الجزء الخلفي من الكنسولة المركزية

●●قارئ بطاقات ذاكرة SD في مقدمة حّيز التخزين المركزي. في SLE متضّمن ومتوفر فقط مع باقة المعلومات والترفيه 1

المواصفات والميزات الخارجية
●●●الزجاج

ف بطبقة بالستيكية 
ّ
●●●زجاج أمامي مغل

——●الشبك األمامي إطار من الكروم

—●—إطار ولمسات من الكروم

●——شعار دينالي الممّيز

—●●اإلضاءة مصابيح تفريغ أمامية عالية الكثافة )HID(. تتضّمن ميزة التأجيل األوتوماتيكي والتحكم بالتشغيل/ اإليقاف

●——مصابيح LED أمامية. تتضّمن ميزة التأجيل األوتوماتيكي والتحكم بالتشغيل/ اإليقاف

●●●مصابيح LED أمامية لإلضاءة خالل النهار

●●—مصابيح ضباب أمامية هالوجينية

●●●مصابيح خلفية مع إضاءة LED الممّيزة

—●●الطراز هيكل سفلي أسود

●——تصميم دينالي الممّيز بلون الهيكل مع لمسات من الكروم

ً
 والطّي يدويا

ً
——●المرايا الخارجية قابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

، مع ميزة الخفوت التلقائي ومؤشرات االلتفاف LED. تتضّمن ميزة ذاكرة السائق 
ً
 والطّي يدويا

ً
قابلة للتدفئة والتعديل كهربائيا

في دينالي

—●●

———أغطية المرايا الخارجية

—●●بلون الهيكل

●——كروم

——●الباب الخلفي يدوي

. في طراز SLE يتطلب باقة مالءمة السائق 
ً
——قابل للبرمجة والفتح كهربائيا

، بدون استخدام اليدين. متضّمن ومتوفر فقط مع الباقة المفضلة 
ً
●—قابل للفتح كهربائيا

●●●ماسحات الزجاج أمامية وخلفية مع غاسالت.

——سكك السقف مطلية باللون األسود. في طراز SLE متضّمنة ومتوفرة فقط مع باقة مالءمة السائق 

—●—مطلية باللون الفضي

●——بّراقة، بتصميم دينالي الخاص

األمان والحماية
وسادات هوائية6 تتضّمن وسادات أمامية تفتح على مرحلتين، ووسادات جانبية لمنطقة الصدر/ الحوض لكل من السائق والراكب 

األمامي مع وسادات أمامية وخلفية علوية جانبية للمقاعد الجانبية. تتضّمن نظام تحسس شغول المقعد

●●●

●●●كاميرا رؤية خلفية عالية الدقة مع خطوط الشبكة الديناميكية

م اليدوي مع نظام التنبيه إلى ضغط اإلطارات )ال يشمل مراقبة اإلطار االحتياطي(
ّ
●●●نظام مراقبة ضغط اإلطارات دليل التعل

●●●نظام منع السرقة

●—التنبيه عند تغيير المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء متضّمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 1

●—التنبيه من السيارات العابرة من الخلف متضّمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 1

●—المساعدة على الركن الخلفي متضّمنة ومتوفرة فقط مع باقة تنبيه السائق 1

●—مقعد السائق المنبه للسالمة متضّمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 1

●—نظام الفرملة لحماية المشاة متضّمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 2

●—الكبح التلقائي عند القيادة إلى األمام بسرعة منخفضة متضّمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 2

●—المساعدة على البقاء في المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار متضّمنة ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 2

ر الحفاظ على مسافة األمان متضّمن ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 2
ّ

●—مؤش

●—مصابيح INTELLIBEAM األمامية متضّمنة ومتوفر فقط مع باقة تنبيه السائق 2

رة
ّ

●——رؤية محيطية عالية الدقة يشمل كاميرات الرؤية البانورامية األمامية والجانبية والخلفية. متضّمن ومتوفر فقط مع باقة األمان المطو

المساعدة األوتوماتيكية على الركن تتضّمن المساعدة على الركن األمامي، والخلفي، والمتوازي والعمودي. متضّمنة 

رة
ّ

ومتوفرة فقط مع باقة األمان المطو

——●

البيانات التقنية القياسية

ك تربيني VVT I-4 سعة 1.5 ليتر مع تقنية اإليقاف/التشغيل ّ
محر

170 عند 5.600القوة الحصانية عند د.د

275 عند 2.000-4.000عزم الدوران عند د د )نيوتن-متر(

DOHC، 4 صمامات لألسطوانة مع توقيت ضخ متفاوت )VVT(الصمامات

م اإللكتروني بدواسة الوقودتلقيم الوقود
ّ
حقن مباشر عالي الضغط مع التحك

ك تربيني VVT I-4  سعة 1.5 ليتر مع تقنية اإليقاف/التشغيل ّ
محر

252 @ 5,500القوة الحصانية عند د.د

353 @ 2,500-4,500عزم الدوران عند د د )نيوتن-متر(

DOHC، 4 صمامات لالسطوانة مع توقيت ضخ متفاوت )VVT(الصمامات

م اإللكتروني بدواسة الوقودتلقيم الوقود
ّ
حقن مباشر عالي الضغط مع التحك

ناقل الحركة

9T45 Hydra-Matic أوتوماتيكي بـ 9 سرعاتI-4 سعة 1.5 ليتر

9T50 Hydra-Matic أوتوماتيكي بـ 9 سرعاتI-4 سعة 2 ليتر

SLE قياسي في )FWD( دفع أمامي

خيار السائقدفع رباعي )AWD( متوفر في SLE + محّرك توربو سعة 2.0 ليتر

خيار السائقدفع رباعي )AWD( قياسي في SLT ودينالي

ارات Duralifeالفرامل
ّ

قرصية على العجالت األربع مع نظام الفرامل المانعة لالنغالق و دو

كهربائية بنسبة جهد متغيرة بالمسنن والبنيوننظام التوجيه 

ال تحتاج إلى صيانة مع حماية من النفادالبطارية

(سعة خزان الوقود
ً
56.4 ليتر/ 59 ليتر )تقريبا

12.7/11.7/11.4قطر الدوران )من الحافة إلى الحافة( )متر( )إطارات 17 إنش/ إطارات 18 إنش/ إطارات 19 إنش(

األبعاد الخارجية )ملم(

1661 بدون سكك السقف )ال تتضّمن هوائي زعنفة القرش(االرتفاع اإلجمالي 

1839العرض اإلجمالي 

4630الطول اإلجمالي 

2725قاعدة العجالت 

1582/1588المسافة بين العجالت

األبعاد الداخلية )ملم( )للصفين األول والثاني(

978/1016  )بدون فتحة السقف( 970/935 )مع فتحة السقف(حّيز الرأس

1038/1008حّيز القدمين

1453/1412حّيز الكتفين

1382/1316حّيز الجلوس

ز األمتعة )ليتر(8 ّ
أبعاد حي

1792.7خلف صف المقاعد األول 

838.3خلف صف المقاعد الثاني 

ل
ّ

ق من توافق الهاتف أو غيره من األجهزة تفض
ّ

. للتحق
ً
 أو غطاًء خلفيا

ً
ب بعض األجهزة محوال

ّ
 مع PMA- أو Qi-. تتطل

ً
 متوافقا

ً
 واحدا

ً
 متحّركا

ً
 جهازا

ً
. تتطلب بعض األجهزة منفذ USB. 2ال يتوافق مع جميع األجهزة. 3يشحن النظام السلكيا

ً
 ذكيا

ً
 1يتطلب التشغيل الكامل تقنية بلوتوث السلكية متوافقة وهاتفا

 أحزمة األمان 
ً
. تطّبق أسعار باقات البيانات.  6مالحظات عن سالمة األطفال: استخدم دائما

ً
 متوافقا

ً
الع على الهواتف المتوافقة مع المركبة. 5واجهات المستخدم في المركبة من إنتاج ®Apple وGoogleTM، تطّبق أحكام وشروط بيان خصوصية الشركتين. تتطلب هاتفا

ّ
بزيارةmy.gmc.com/learn4. قم بزيارة my.gmc.com/learn لالط

وكرسي حماية األطفال المناسب لعمر الطفل وحجمه، حتى مع وجود الوسادات الهوائية. حتى في السيارات المجهزة بنظام استشعار وجود الراكب، يكون األطفال في أمان أكثر عند تثبيتهم بالشكل الصحيح في المقعد الخلفي في كرسي حماية األطفال، أو الصغار، أو في الكرسي الرافع. يرجى عدم تثبيت أي كرسي 
اب، واألمتعة، والتجهيزات االختيارية، أو 

ّ
الة. لمزيد من المعلومات عن السالمة راجع دليل المالك وتعليمات كرسي حماية األطفال. 7قبل شراء مركبة أو استخدامها للقطر يرجى مراجعة قسم القطر في دليل المالك. قد يحّد وزن الرك

ّ
أطفال بشكل مواجه للخلف في مقعد أمامي في سيارة مجهزة بوسادة هوائية أمامية شغ

األكسسوارات من الوزن الذي تستطيع قطره. 8تتوقف قدرة التحميل والتخزين على الوزن وطريقة التوزيع.

S
LT

S
LEي
ال

دين

S
LT

S
LEي
ال

دين

مستويات الطراز 

— غير متوفر متوفر  ● قياسي  الرمز 


