TECHNICAL FEATURES
ENGINE
OUTPUT (HP/RPM)
TORQUE (KG-M/RPM)
TRANSMISSION
DIMENSIONS (MM)
FUEL TANK CAPACITY (LITERS)

XLI
2.0L, 4 CYLINDERS IN-LINE
16V DOHC (M20A-FKS)

المزايا التقنية
المحرك

168/ 6600

)بالدقيقة دور ة /قوة المحرك (حصان

20.4/ 4500

)بالدقيقة  دور ة/مت ر – غ
 عزم المحرك (ك

DIRECT SHIFT - CVT
L4,630 x W1,780 x H1,435
50

الحركة ل
 ناق
)األبعاد (ملم
)الوقود (لتر ن
 خزا سع ة

FUEL ECONOMY (KM/L)

19.8

) لتر/الوقود (كم ك
 استهال ي
 ف التوفي ر

GROSS WEIGHT (KG)

1,845

)اإلجمالي (كغ ن
 الوز

WHEELBASE (MM)

2,700

)العجالت (ملم قاعد ة

TYRE SIZE
NUMBER OF DOORS
SEATING CAPACITY

205/55R16

مقاس اإلطارات

4

األبواب عد د

5

المقاعد عد د

EURO 4

االنبعاثات شهاد ة

MANUAL AIR CONDITIONING

•

ي
 مكيف هواء يدو

FABRIC SEATS

•

قماشية د
 مقاع

ELECTRIC POWER STEERING (EPS)

•

ً
)EPS( كهربائيا
نظام توجيه المقود

FLOOR MATS

•

أرضية ت
 سجادا

CENTRAL DOOR LOCKING

•

لألبواب ي
 قفلمركز

MULTI INFORMATION DISPLAY

•

متعددة المعلومات شاش ة

SUNVISOR WITH MIRROR

•

حاجب الشمس مع مرآة

SPORT DRIVE MODE

•

 الرياضية/وضعية القيادة االقتصادية

COOLER REAR DUCT

•

للمبرد ي
 خلف ك
 مسل

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH

•

/CD مشغل/FM/ AM نظام صوتي مع راديو
 بلوتوث/USB  مقبس/مخرج صوتي إضافي

6 SPEAKERS

•

 مكبرات صوتية6

•

 الشاشة/أزرار على المقود للتحكم بالصوت
 مثبت السرعة/ الهاتف/متعددة المعلومات

EMISSION CERTIFICATION

المزايا الداخلية

INTERIOR FEATURES

النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM

STEERING WHEEL CONTROL - AUDIO/
MID/TEL/CRUISE CONTROL

المزايا الخارجية

EXTERIOR FEATURES
WHEELS

16" ALLOYS

العجالت
األبواب بلون الهيكل ض
 مقاب

BODY COLOURED DOOR HANDLES

•

BODY COLOURED DOOR MIRRORS

•

الهيكل ن
 بلو ب
 األبوا مراي ا

DOOR MIRRORS - POWERED/SIDE INDICATORS

•

كهربائية بمؤشرات االنعطاف – ب
 األبوا مراي ا

WIRELESS DOOR LOCK

•

قفل السلكي لألبواب

HALOGEN HEADLIGHTS

•

هالوجين أمامي ة ح
 مصابي

REAR COMBINATION LAMP

•

مصابيح خلفية

•

الصندوق الخلفي ى
 عل ح
 جنا

ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS)

•

)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

ANTI-THEFT SYSTEM WITH IMMOBILIZER

•

نظام مانع للسرقة مع إبطال الحركة

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD)

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

•

)VSC( المركبة ت
 بثبا م
 التحك م
 نظا

TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS)

•

)TPWS( نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات

HILL-START ASSIST CONTROL (HAC)

•

)HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات

CRUISE CONTROL

•

سرعة ت
 مثب

DUAL FRONT AND SIDE AIRBAGS

•

مزدوجة أمامي ة هوائي ة د
 وسائ

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX)

•

)ISO-FIX(  الطفل د
 مقع ت
 تثبي م
 نظا

REAR FOG LAMP

•

مصباح خلفي للضباب

REAR PARKING SENSORS*

•

*حساسات خلفية لركن السيارة

REAR TRUNK SPOILER

مزايا األمان

SAFETY FEATURES

MATERIAL CODE
RETAIL PRICE (AED) VAT INCL.

TYCO02P20CE7RA21
77,900

رمز المادة

سعر التجزئة (درهم إماراتي) شامل
لضريبة القيمة المضافة

