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●●المصابيح الرئيسية: مصابيح HID عالية األداء، تحكم أوتوماتيكي

المرايا: مدفأة، قابلة للتعديل كهربائيًا، بلون الهيكل، مع ميزة التعتيم 
●●—األوتوماتيكي في جهة السائق

——●المرايا: قابلة للتعديل كهربائيًا، بلون الهيكل
—●الجناح: مثبت على حافة الصندوق

●——منحرف

األمان والسالمة
الوسائد الهوائية: ثنائية المرحلة أمامية ولإلصطدام الجانبي للسائق 

والراكب األمامي )كوبيه/كشف(، ستارية لإلصطدام الجانبي )كوبيه(، رأسية 
ولمنطقة الصدر لإلصطدام الجانبي ولمنطقة الركبة للسائق والراكب 

●●●األمامي، تتضمن نظام استشعار وجود الراكب في مقعدہ

●●—ميزة العرض الملون على الزجاج األمامي: ملونة

●●—نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●—نظام التنبيه من حركة المرور الخلفية

●نظام تشغيل المركبة عن بعد

●●—تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

1LT2LTSS
المقصورة

——●تكييف الهواء: تحكم بالمناخ أوتوماتيكي أحادي المنطقة
 تحكم بالمناخ أوتوماتيكي ثنائي المنطقة مع وسائل تحكم

●●—خاصة بالراكب األمامي

——●مركز معلومات القيادة: ملون
●●—معزز، مع شاشة عرض ملونة قياس 8 إنش وقابلة للتخصيص

اإلنارة: مصابيح القراءات األمامية مع مصابيح إنارة المقصورة التي تضيء 
●●●عند دخول المركبة

●●—إنارة محيطية مع إمكانية اإلختيار من بين 24 لون مختلف

——●المرآة: للرؤية الخلفية بتحكم يدوي بالوضعية الليلية والنهارية، بدون إطار
●●—تعتيم تلقائي

—الفتحة السقفية: كهربائية

●●—ميزة الشحن الالسلكي

أنظمة الصوت
نظام راديو شفروليه مايلينك مع شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش، ستيريو 
AM/FM مع ميزة المسح والبحث وساعة رقمية، يتضمن ميزة بلوتوث للبث 

الصوتي للهواتف المختارة، ويقدم تكنولوجيا التواصل المباشر مع الهاتف 
—●●الذكي عبر شاشة النظام للهواتف المتوافقة

نظام راديو شفروليه مايلينك مع المالحة ويتضمن شاشة لمس ملونة 
قياس 8 إنش، ويقدم تكنولوجيا التواصل المباشر مع الهاتف الذكي عبر 

●—شاشة النظام للهواتف المتوافقة

المواصفات المطروحة والمبينة في هذا الكاتالوج ليست أساسية على جميع الموديالت.
يرجى مراجعة الوكيل المحلي للتفاصيل.

إنش



انطلق مع قوة الجيل السادس.

القمة في التطور والقمة في التقدم.

مرة تلو أخرى وعلى مدى ستة أجيال متتابعة، ما زالت كامارو تبهرنا بتقديم التناغم الرائع 
بين األداء المتفوق والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم المبدع المتأصل في جذورها 

العريقة، لتبقى كما كانت أيقونة في القوة والنفوذ. كامارو تقدم بنية هندسية بالكامل 
تتميز بالمتانة األكبر والوزن األخف. هل اشتقت لسماع زئيرها الهادر؟ إذن استعد 

 الستقبال الجيل السادس لسيارة كامارو األسرع واألقوى واألكثر رشاقة
من أي وقت مضى.

كامارو بالكامل هي سيارة الجيل ذات األداء العالي بكل ما تحمل هذہ الكلمات من معاني. 
ابدأ رحلتك معها بضغطة زر، واستمتع بالمزايا المتطورة كميزة العرض الملون على 

الزجاج األمامي وعتبات األبواب المُنارة باإلضافة للعديد من الخصائص التكنولوجية التي 
ستمنحك تجربة جديدة من القيادة الرائعة. اإلنارة الداخلية الخافتة تحيط بنظام الراديو وتمتد 

لفرش األبواب وحامالت األكواب لتضفي أجواًء رائعة تناسب ذوقك مع 24 لون انتقائي. 
كامارو تفخر بتكنولوجيا التواصل األحدث والتي تسطع مع شاشة اللمس الملونة قياس 

8 إنش التي يوفرها نظام شفروليه مايلينك. يتميز نظام شفروليه مايلينك الحديث بميزة 
التواصل المباشر مع الهاتف الذكي التي تتيح لك مشاهدة محتويات هاتفك الذكي بشكل 

مباشر ضمن شاشة العرض الملونة.
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