
Performance Data
• Engine: 1.5L DOHC L4 with Single-Scroll Turbo 
• Power: 198HP@5500RPM
• Torque: 260Nm@1600-5000RPM
• Transmission: CVT
• ECON Mode

Exterior Features
• 17” Alloy Wheels
• LED Headlights with DRLs
• Twin Exhausts
• Smart Entry with Walk-Away Auto Lock
• Rear Parking Sensors
• Rear View Camera

Interior Features
• Remote Control Engine Starter
• Dual-Zone Automatic Climate Control System
• Electric Parking Brake with Brake Hold 
• Push Button Start
• Cruise Control
• Active Noise Cancellation (ANC)
• 8-Inch Display Audio 
• 8 Speakers
• Digital Audio Broadcasting
• Driver Attention Monitor
• Apple car Play

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

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 المتر و •

• ناقل حركة: ذو تغيير )تعشيق( مستمر
• زر وضعية التشغيل االقتصادي

الميزات الخارجية
• عجالت سبيكية قياس 17 بوصة

• مصابيح أمامية LED مع مصابيح إضائة نهارية
• مخرج مزدوج للعادم

• دخول ذكي مع إقفال أوتوماتيكي عند االبتعاد
• حّساسات لصف السيارة

• كاميرا الرؤية الخلفية

الميزات الداخلية
• تشغيل المحرك عن بعد

• تحكّم أوتوماتيكي بنظام تكييف الهواء لمنطقتين
• مكبح يد كهربائي مع ميزة تفعيل مكبح اليد ألياً

• نظام التشغيل بضغطة زر
• مثبت سرعة

• تحكم نشط بالضجيج
• شاشة عرض قياس 8 بوصات

• 8 مكبرات صوت
• بث صوتي رقمي

• نظام مراقبة انتباه السائق
Apple car Play نظام •

مزايا السالمة واألمان
• وسائد هوائية أمامية متطّورة
• وسائد هوائية جانبية وستارية

كب األمامي • وسائد هوائية لركب السائق والرا
(AHA( نظام التحكم بمرونة المركبة عند االنحناءات •

(ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق •
(EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرامل •

(EBB( نظام الدعم اإللكتروني لقوة الفرامل •
(HSA( نظام المساعدة لالنطالق على المنحدرات •

(TPMS( نظام مراقبة ضغط هواء العجالت •
(ACE™( بنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقة •

• منبه للمقعد الخلفي
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