2019 CAMRY 2.5L
Technical Features
Engine
Output (Hp/Rpm)
Torque (Kg-M/Rpm)
Transmission
Fuel Economy
Fuel Tank Capacity (L)
Emission Control
Tyres Size
Dimensions (mm)
Gross Weight (kg)
Number Of Doors
Seating Capacity
Interior Features
Manual Air Conditioning
Fabric Seats
Power Windows
Electric Power Steering (EPS)
Central Door Locking
Auto Dimming Rear View Mirror
4.2" TFT Multi Information Display
Leather-Trimmed Steering Wheel
Dual Zone Auto Air Conditioning
Driver Power Seat
Push Start Button
Audio & Entertainment System

S
SE
2.5L 4-Cylinder In-Line, 16-Valve DOHC, Dual VVT-i
178/6000
23.5/4100
6-SPEED AUTOMATIC
15 km/L
14.6 km/L
60L
EURO 4
205/65R16 95H
215/55R17 94V
L 4,885 x W 1,840 x H 1,445
2,030
4 DOOR
5 SEATS
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audio AM/FM/CD/AUX/USB/Bluetooth

•

•

6 Speakers

•

•

Steering Wheel Control For Audio/MID/
Cruise Control

•

+ TEL / VOICE

Display Audio
Exterior Features
Wheels
Body Colored Door Handles
Body Colored Outside Rear View Mirror
Door Mirrors – Powered/Side Indicators
Door Mirrors with Side Indicators
Chrome Window Molding
Auto Light Switch
LED Headlamps
Wireless Door Lock
Front Fog Lamps
Chrome Door Handles
Smart Keyless Entry
Sunroof
Safety Features
Anti-Lock Braking System (ABS)
Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
Brake Assist (BA)
Vehicle Stability Control (VSC)
Cruise Control
Dual Front Airbags
Child Restraint System (ISO-fix)
Tire Pressure Monitor System (TPMS)

7"
16" STEEL
•
•
•
•
•
•
•
•

17’’ ALLOY
•
• + RETRACTABLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hill-Start Assist Control (HAC)

•

•

Daylight Running Lights
Rear Fog Lamp
Rear Parking Sensors
Rear View Camera
Sides/Curtain Airbags
Material Code

•
•
•

•
•
•
•
•
TYCA02P25AP2RA19
99,900

Retail Price (AED)

TYCA02P25AP1RA19
91,000

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the time of creation
(September 2018), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.

المزايا التقنية
المحرك
) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان
 دورة في الدقيقة/ كغ – متر:عزم المحرك
ناقل الحركة
االستهالك االقتصادي للوقود
)سعة خزان الوقود (لتر
التحكم باالنبعاثات
مقاس اإلطارات
)األبعاد (ملم
)الوزن اإلجمالي (كغ
عدد األبواب
عدد المقاعد
المزايا الداخلية
نظام تكييف هوائي يدوي
مقاعد قماشية
نوافذ كهربائية
ً
)EPS( كهربائيا
نظام توجيه المقود
قفل مركزي لألبواب
مرآة للرؤية الخلفية ذات تعتيم أتوماتيكي
 بوصة4,2  متعددة المعلوماتTFT شاشة
مقود مزين بالجلد
نظام تكييف هوائي أتوماتيكي لمنطقتين
مقعد كهربائي للسائق
زر تشغيل المحرك
النظام الصوتي والترفيهي
 مخرج/CD  مشغلFM /AM نظام صوتي مع راديو
 بلوتوث/USB  مقبس/صوتي إضافي
 مكبرات صوتية6
 الشاشة/أزرار على المقود للتحكم بالصوت
 مثبت السرعة/متعددة المعلومات

نظام صوتي مع شاشة
المزايا الخارجية
العجالت
مقابض األبواب بلون الهيكل
مرآة للرؤية الخلفية الخارجية بلون الهيكل
مرايا األبواب – كهربائية بمؤشرات االنعطاف
مرايا األبواب بمؤشرات االنعطاف
عوارض كرومية للنوافذ
مفتاح أتوماتيكي لألضواء
 أماميةLED مصابيح
قفل السلكي لألبواب
مصابيح أمامية للضباب
مقابض كرومية لألبواب
دخول ذكي بدون مفتاح
فتحة سقف
مزايا األمان
)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
)BA( نظام الفرملة المساعد
)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة
مثبت سرعة
وسائد هوائية أمامية مزدوجة
)ISO-fix( نظام تثبيت مقعد الطفل
)TMPS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
نظام التحكم المساعد لإلقالع
)HAC( على المرتفعات
مصابيح نهارية
مصابيح خلفية للضباب
حساسات خلفية لركن السيارة
كاميرا للرؤية الخلفية
 ستائرية/وسائد هوائية جانبية
رمز الموديل
)سعر التجزئة (درهم إماراتي

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  •= القياسي:الرمز
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة إعداد (سبتمبر
. األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.) وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق2018

