
Specifications subject to change

المزايا الخارجية
واجهة من الكروم

مقابض األبواب الخارجية بلون المركبة
مصابيح أمامية نوع هالوجين

مصابيح أمامية LED/نهارية
مرآة للرؤية الخلفية نهارية/ليلية

تعديل مرايا األبواب كهربائيًا
هوائي الراديو على شكل زعنفة القرش

جناح أمامي منخفض أسفل ممتص الصدمات

المزايا الداخلية
مقاعد من القماش
نظام تكييف يدوي

فتحات خلفية للتكييف
شاشة عرض المعلومات والنظام الصوتي AM/FM/CD تعمل باللمس مقاس 7 بوصة  

نظام تحّكم بالهاتف من دون استخدام اليَدين 
8 مكّبرات صوت

USB مقبس
مقبس HDMI للوسائط المتعّددة

نظام توجيه كهربائي 
مثّبت سرعة على المقود

وضعية التشغيل االقتصادي
فتح/ غلق األبواب من دون مفتاح

كاميرا للرؤية الخلفية

السالمة واألمان
 نظام مكابح مانعة لالنغالق مع توزيع

قّوة الكبح إلكترونيًا
نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات

نظام المساعدة على ثبات المركبة
نظام المساعدة أثناء القيادة على المنحدرات

SRS وسادات هوائية أمامية
إشارة توّقف في حاالت الطوارىء

نظام تقييد عمل المحّرك ضد السرقة
مسند رأس على المقاعد األمامية للحماية عند التصادم
تصميم هيكل المركبة وفق معايير هندسية متطّورة

نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد األطفال

األبعاد الخارجية
الطول اإلجمالي )ملم(: 4,455 
العرض اإلجمالي )ملم(: 1,695
االرتفاع اإلجمالي )ملم(: 1,475

األداء
أقصى قّوة )حصان/ دورة بالدقيقة(: 118/6600

أقصى عزم )نيوتن - متر/ دورة بالدقيقة(: 145/4600
استهالك الوقود )كلم/ لتر(: 20 كلم/لتر

المحّرك
نوع المحّرك: SOHC-i-VTEC 16 صّمامًا مع4 أسطوانات 

اإلزاحة: 1497
نظام التزويد بالوقود: PGM-FI )حقن وقود مبرَمج( 

Exterior
• Chrome Grille
• Body Colour Outer Door Handle
• Halogen Head Light
• LED DRL
• Day/Night Rear View Mirror
• Power Door Mirror
• Shark Fin Antenna
• Front Bumper Lower Chin Spoiler

Interior
• Fabric Seats
• Manual Air-condition
• Rear AC duct
• 7-inch Touch Screen Display AM/FM/CD Audio
• Hands Free Telephone System
• 8 Speakers
• USB jack
• HDMI jack
• Electric Power Steering (EPS)
• Cruise Control
• ECON Mode
• Keyless Entry
• Rear Wide View Camera

Safety
• Anti-Lock Brake System (ABS) with Electric Brake Force 

Distribution (EBD)
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Vehicle Stability Assist (VSA)
• Hill Start Assist 
• Front SRS (DR + AS)
• Emergency Stop Signal (ESS)
• ECU Immobilizer
• Whiplash Protection Front Seats Headrest
• Advanced Compatibility Engineering (ACE) Body Structure
• ISOFIX

Exterior Dimensions
• Overall Length (MM): 4,455
• Overall Width (MM): 1,695
• Overall Height (MM): 1,475

Performance
• Maximum Power (hp@rpm): 118@6600
• Maximum Torque (N-m@rpm): 145@4600
• Fuel Consumption (Km/L): 20km/L

Engine
• Engine Type: SOHC-i-VTEC 16 valve in-line 4-cylinder
• Displacement (CC): 1497
• Fuel supply system:  PGM-FI (Programmed Fuel Injection)
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