مــنــظــومــة الــمــفــاتــيــح الــمــركــزيــة
مسه ًما
التركيز على األداء العملي يضع مفاتيح القيادة في المتناول بسهولة،
ِ
في إعطاء شعور باالسترخاء والثقة في السيطرة على القيادة.

عــدادات مــشــتــركــة
تتميز بسهولة القراءة وشاشة عرض معلومات متعددة
العدادات التي ّ
ملونة مقاس  4.2بوصة لتزويد السائق
( TFTترانزستور شريطي رقيق) ّ
بالمعلومات الضرورية للقيادة بنظرة سريعة .وهناك مؤشر القيادة
االقتصادية اليي يدعم القيادة االقتصادية.

الــنــظــام الــصــوتــي
مجهزة في مواقع استراتيجية إلعطاء صوت ممتاز في كل
ّ
سماعات التكبير
المقاعد .شاشة العرض اللمسية الكبيرة تتيح إمكانية التشغيل اللمسي
السهل للمفاتيح وضوابط التح ّكم.
نظام صوتي مع شاشة  8بوصة( :نظام /APPLE CARPLAYنظام أندرويد
أتوماتيكي/راديو /AM/FMمشغل /CDمخرج صوتي إضافي/مقبس /USB
بلوتوث تم اآلن تفعيل نظام  Apple Carplayونظام أندرويد األتوماتيكي
كتجهيزات أساسية.

مــكــيــف الــهــواء الــتــلــقــائــي

CENTER CLUSTER SWITCHES
A focus on functionality positions driving switches in easy reach,
contributing to a relaxed and confident feeling of driving control.

C O M B I N AT I O N M E T E R S
The easy-to-read meters and a 4.2-inch color TFT (Thin Film
Transistor) multi-information display provide the driver with
vital vehicle information at a glance. An Eco Driving Indicator
supports eco driving.

AUDIO SYSTEM
The speakers are strategically positioned to provide excellent
sound in all seats. The large touch-screen display enables easy
touch operation of switches and controls.
8” DISPLAY AUDIO: (APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO/AM/
FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH) Apple Carplay and Android
Auto are now enabled as a standard feature.

AUTO AIR CONDITIONER

ويسهم
يحافظ النظام عالي الكفاءة على درجة حرارة مريحة في المقصورة،
ِ
في الوقت ياته في تحقيق مستوى ممتاز من االقتصاد في استهالك الوقود.

The highly efficient system maintains a comfortable cabin
temperature, and at the same time contributes to the excellent
fuel economy.

نـظـام الـدخـول والتشغيل الذكي

S M A R T E N T R Y & S TA R T S Y S T E M

عند حمل المفتاح اإللكتروني ،يمكنك قفلّ /
فك قفل األبواب وتشغيل  /إيقاف
المحرك.
ّ

When carrying the Electronic Key, you can lock/unlock the doors
*and start/stop the engine.

E X T E R I O R C O LO U R S
TECHNICAL FEATURES
ENGINE

EXR

GXR

VXR

•

•

•

إلكترونيا
توزيع قوة الكبح
ً

235/5200

) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

ANTI-THEFT SYSTEM WITH ENGINE IMMOBILISER

•

•

•

نظام مانع للسرقة مع معطل للمحرك

38.3/3800

 دورة في الدقيقة/ كغ – متر:عزم المحرك

•

•

حساسات توقف خلفية

OUTPUT (HP/RPM)

164/5200

TORQUE (KG-M/RPM)

24.9/4000

6 SPEED AUTOMATIC

TERRAIN

4x4 PART-TIME

TYRE SIZE

265/65R17

DIMENSIONS (MM)
GROSS WEIGHT (KG)

265/60R18

2,620

DUAL FRONT AIRBAGS WITH KNEE AIRBAG FOR DRIVER

•

•

•

)وسائد هوائية أمامية مزدوجة وأخرى على مستوى الركبة (للسائق

AUTO DISCONNECT DIFFERENTIAL

•

•

•

ترس تفاضلي بخاصية فك الربط األتوماتيكي

CRUISE CONTROL

•

•

•

مثبت سرعة

•

•

كاميرا رؤية خلفية

•

•

قفل الترس التفاضلي الخلفي

TYFO05P40AS4RB21

TYFO05P40AS4RB21

NUMBER OF DOORS

5

عدد األبواب

SEATING CAPACITY

7

عدد المقاعد

FUEL EFFICIENCY (KM/L)

) ل/ كفاءة استهالك الوقود (كم

10.4

9.6

MANUAL

AUTOMATIC

الميزات الداخلية

INTERIOR FEATURES
DUAL ZONE AIR CONDITIONING

نظام التكييف الهوائي

GLOVE BOX COOLER

•

•

LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL

•

•

SEATS MATERIAL
POWER STEERING , POWER WINDOWS

FABRIC
•

PUSH START BUTTON

TAN LEATHER
ALL AUTO

ALL AUTO

•

•

FRONT SEATS POWERED
OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2" COLOR TFT DISPLAY

•

•

FRONT VENTILATED SEATS
PADDLE SHIFTS

•

CONNECTED SERVICE
NUMBER OF SPEAKERS

 جميع النوافذ كهربائية،مقود آلي
زر تشغيل المحرك دون مفتاح
مقاعد أمامية كهربائية
 انش4.2  ملونة بقياسTFT عداد قياس سرعة أوبتيترون مع شاشة

•

مقاعد أمامية مزودة بنظام تهوية
عتالت نقل السرعة
النظام الصوتي والترفيهي

• (NEW)

• (NEW)

• (NEW)

VEHICLE STATUS
THROUGH SMART
PHONE APP
6

نظام أندرويد/APPLE CARPLAY  (نظام: بوصة8 نظام صوتي مع شاشة
بلوتوث/USB مقبس/مخرج صوتي إضافي/CD مشغل/AM/FM راديو/أتوماتيكي
خدمة متصلة

6

6

عدد مكبرات الصوت

•

علم مع حامل للطرقات الوعرة

الميزات الخارجية

EXTERIOR FEATURES
OFF ROAD FLAG AND MOUNT
ALLOY WHEELS

مقود مزين بالخشب والجلد
المادة المصنوعة منها المقاعد

•

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM
8” DISPLAY AUDIO: (APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO/AM/FM/CD/AUX/
USB/BLUETOOTH)

صندوق قفازات مزود بنظام تبريد

•

•

عجالت ألومنيوم

17"

17"

18" (NEW)

DOOR MIRRORS - POWERED/RETRACTABLE

•

•

•

مرايا األبواب – قابلة للطي كهربائية

CHROME : RADIATOR GRILLE, BACK DOOR TRIM, DOOR HANDLES

•

•

•

 مقابض أبواب كروم/  زينة كروم على الباب الخلفي/ شبك أمامي كروم

LED TAIL LIGHTS

•

•

• (NEW)

ROOF SPOILER, ROOF RAILS

•

•

•

KEYLESS

•

•

•

•

AUTO

• (NEW)

• (NEW)

• (NEW)

SMART KEYLESS ENTRY
MANUAL HEADLIGHT LEVELLING
NEW DESIGN FRONT BUMPER AND RADIATOR GRILLE
POWERED BACK DOOR
LED HEADLIGHTS WITH DRL'S

•
• (NEW)

• (NEW)

• (NEW)

مصابيح للضباب

FRONT & REAR

نظام الدفع
مقاس اإلطارات

)الوزن اإلجمالي (كجم

2,650

REAR

REAR CENTRE PARKING SENSORS

سعة خزان الوقود

80

FOG LAMPS

ناقل الحركة

)األبعاد (ملم

L 4,795 X W 1,855 X H 1,835

FUEL TANK CAPACITY

ميزات األمان و السالمة

SAFETY FEATURES
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD)

4.0L, 6 CYLINDER

TRANSMISSION

الفئة
المحرك

2.7L, 4 CYLINDER

LED مصابيح خلفية
 سكك للتحميل على السقف/ جناح على السقف
دخول ذكي من دون مفتاح
مصابيح أمامية قابلة للتعديل يدويا
تصميم جديد للشبك األمامي وفتحات أكبر للتهوية
الباب الخلفي كهربائي
 أمامية ثنائية الشعاعLED مصابيح

CHROME EXHAUST TIP

•

فتحة عادم بغطاء كروم

REAR BUMPER STEP MOULDING

•

عتبة كروم على المصد الخلفي

FRONT & REAR BUMPER SILVER GARNISH

•

زينة فضية على المصدين الألمامي والخلفي

REAR VIEW CAMERA
REAR DIFFERENTIAL LOCK
MATERIAL CODE

TYFO05P27AS2RB21

رمز الموديل

األلــوان الــخــارجــيــة

