
أمج�اند الجديدة كليًا
خليك ستا�ل









مصا�يح أمامية LED أوتوما�يكية



Unique through-type rhythmic taillights

شبكة عمودية نبض الطاقة



أفق الضوء الخلفي اإليقاعي



م�آة ال�ؤية الخلفية القابلة للطي التلقائي



جنوط ألمنيوم مقاس 17 بوصة





مقعد فاخر من جلد الغ�ال بدون ضغط
6 ا�جاهات كهربائية للتعد�ل

% 85 معدل تغطية المواد اللينة



شاشة وسائط مرك��ة مقاس 8 بوصاتأجهزة رقمية عالية الدقة مقاس 12,3 بوصة



ما يقرب من 1.5 مترفتحة سقف
مساحة عرضية



نظام التحكم في السرعة

بدء تلة مساعدةمكابح ركن إلكت�ونية + �ث�يت تلقائي

كامي�ا ال�ؤية الخلفية



6 وسائد هوائية بنظام تق�يد الحركة التكميليمنصة العمارة المعيا��ة للجزء ب المتقدمة

نظام BOSCH9.3 برنامج الثبات اإللكت�وني





8 ناقل حركة محاكي محرك 1.5 لتر سلس وموفر للوقود
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المواصفات

المواصفات القياسية

الطول * العرض * االرتفاع (مم)
الحد األدنى لالرتفاع عن األرض (مم)

سعة خ�ان الوقود
المحرك    

مانع األن�الق+نظام تو��ع قوة الف�امل اإللكت�وني+نظام التحكم في السحب+نظام منع رجوع السيارة عند االنطالق في المرتفعات+نظام أولوية الف�امل+جهاز منع انغالق المكابح+نظام مساعدة الف�امل+حساسات ضغط هواء اإلطا�ات 
انوار نها��ه LED | انوار خلفية LED | تحكم بالنوافذ كهربائي | فتحات تك�يف خلفية | شاشة نظام الترفيه قياس 8 بوصة |  

ناقل الحركة
قوةالمحرك القصوى (حصان/دورة بالدقيقة)

العزم األقصى للمحرك (نيوتن م/دورة بالدقيقة) 

المقاعد
مقعد السائق قابل لتعد�ل

سماعات
اكياس هوائيه

انوار اماميه
مقاس الجنط

اإلطار االحتياطي
تحكم ا�وما�يكي باالنوار

مقود عجلة القيادة بحركة يدوية بأربع أ�جاهات
حساسات خلفية+كامي�ا خلفية 

ف�امل يد إلكت�ونية+نظام مساعد التوقف المتك�ر
مقود ملبس بالجلد

نظام المفتاح الذكي والتشغيل بدون مفتاح
نظام مساعد التوقف المتك�ر

بصمة مع التشغيل عن بعد
مثبت سرعه

م�ايا خارجية جان�ية قابلة للطي كهربائيًا
شاشة لوحة العدادات قياس 12.3 بوصة

فتحة سقف
انوار ترحي�يه

فتح باب صندوق السيارة
أفق الضوء الخلفي اإليقاعي

مقاعد قماش
 اليدوي ب6 وضعيات
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مقاعد جلد
كهربائيًا ب6 وضعيات
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Dark Blue Gold






