
Specifications subject to change

األبعــاد
الطول: 4٫905 ملم
العرض: 1٫850 ملم
االرتفاع: 1٫465 ملم

طول قاعدة العجالت: 2٫775 ملم

بيانات األداء
أقصى قوة )حصان / عند دورة بالدقيقة(: 185 حصاًنا عند 6400 د.د.

أقصى عزم )نيوتن - متر /عند دورة بالدقيقة(: 245 نيوتن- متر عند 3900 د.د.
L4 :نوع المحرك

عدد الصمامات وآلية الدفع: 16 صماًما، كامة علوية مزدوجة، نظام توقيت 
الصمام المتغير الذكي

نوع ناقل الحركة: ناقل حركة ذو تغيير )تعشيق( مستمر

الميزات الخارجية
مصابيح LED نهارية

مصابيح انعطاف على المرايا الخارجية
شبك كروم

16 بوصة عجالت معدن

الميزات الداخلية
مكيف يدوي

فتحات خلفية )تهوية وتدفئة(
نوافذ السائق والراكب األمامي كهربائية مع رفع وخفض آلي

جيب خلفي على مقعد السائق والراكب األمامي
مقبس صوت إضافي

USB مقبس
دخول السيارة وفتح صندوق األمتعة بدون مفتاح 

حساسات وقوف خلفية
مثبت سرعة

نظام توجيه معزز بالقدرة الكهربائية

ميزات السالمة واألمان
نظام مكابح مانعة لالنغالق مع توزيع قوة الكبح إلكترونًيا

نظام المساعدة على ثبات المركبة مع نظام التحكم بالجر )منع انزالق 
العجالت(

نظام المساعدة على صعود المنحدرات
وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي )بنظام تقييد الحركة 

التكميلي(
وسائد هوائية جانبية وستارية

نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات
نظام وميض مصابيح التوقف عند الكبح المفاجئ

نظام معّطل للمحرك ضد السرقة
نظام حماية مع جرس إنذار
نظام تثبيت مقعد الطفل

Dimensions 
• Length (MM): 4,905
• Width (MM): 1,850
• Height (MM): 1,465
• Wheelbase (MM): 2,775

Performance Data 
• Maximum Power KW (hp@rpm): 185hp@6400rpm
• Maximum Torque (Nm@rpm): 245 Nm@3900rpm
• Engine Type: L4 
• Valve Train: 16 Valve DOHC i-VTEC 

• Transmission Type: CVT

Exterior Features 
• LED Daytime Running Lights (DRLs)
• Side Turn Signal on Door Mirror
• Chrome Grille
• 16-Inch Steel Wheels

Interior Features 
• Manual AC
• Rear AC
• Driver and Assistant Auto Up/Down Power Windows
• Driver and Assistant Seat Back Pocket
• AUX Jack
• USB Jack 
• Keyless Entry with Trunk
• Rear Parking Sensors
• Cruise Control
• Electric Power Steering (EPS)

Safety Features 
• Anti-Lock Braking System (ABS) & Electric Brake Force 

Distribution (EBD)
• Vehicle Stability Assist (VSA) with Traction Control  

System (TCS)
• Hill Start Assist (HSA)
• Dual SRS Driver and Assistant Airbags 

• Side and Side Curtain Airbags
• Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
• Emergency Stop Signal
• ECU Immobilizer
• Security Alarm
• ISOFIX
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