Brilliance
Brilliance Bavarian Auto

1.5 MT GL
1.5 AT GLS

Specifications

1.5 AT GLS

Engine

4A91S

التجهيزات الفنية

1.5 MT GL

�آداء ال�سيارة
 نقالت4 �أوتوماتيك
Automatic 4 shifts transmission

Transmission System

المحرك

4A15
 نقالت5 يدوى
Manual 5 shifts transmission

�صندوق ناقل الحركة

Fore McPherson / Rear torsion beam  (خلفى) عمود �سحب مع رافدة �إلتواء/ )�أمامي) ماكفر�سون

Suspension System

الأبعاد الكلية

Dimensions
Length / Width / Height (mm)
Wheelbase (mm)
Weight (kg)
Tires
Wheel
Emission

4210 / 1755/ 1460
2580
1230
195/65R15
15 inch alloy wheel
15 Inch Steel Wheel with Cover
EURO II

-

) ارتفاع (مم/ عر�ض/ طول
قاعدة العجالت
)الوزن (كجم
الإطارات
العجالت
االنبعاثات

التجهيزات الأ�سا�سية

Standard Equipments

و�سائد هوائية لل�سائق والراكب الأمامى2

Air Bags for Driver & Codriver

)ABS) & (EBD( نظام الفرامل

ABS+EBD

�أحزمة �أمان بثالث نقاط تثبيت

3 Points safety belt

�أبواب مزودة بعوار�ض فوالذية للحماية �ضد ال�صدمات الجانبية

Two sides doors with anti-collision beams

عامود توجيه حركة تلي�سكوبى

Collapsible steering column

و�ضعية عجلة القيادة قابلة لل�ضبط

Tilt adjustable steering wheel
Front power control window

4 power window

2 front power window

Central door lock control for rear door (Baby-lock)

زجاج كهربائى

نظام تحكم فى غلق الأبواب الخلفية لحماية الأطفال

�س/ كم20 تنبيه في حالة عدم و�ضع احزمة االمان عند �سرعة

Speak Reimnder for Belts Unlock When the speed reachs 20KM/h

غلق مركزى للأبواب

Central door lock control unit

�س/ كم20 غلق اوتوماتيكى للأبواب عند �سرعة

Automatic lock function when the speed reachs 20KM/h

ت�سخين ميقاتى للزجاج الخلفى

Rear timing defrosting windshield

مقعد ال�سائق والراكب الأمامي قابل لل�ضبط يدويا ً فى �أربعة اتجاهات

4 directions adjustable seat for driver & Codriver

USB -  �سماعات4 - MP3 م�شغل �أقرا�ص مدمجة

Single Disc CD+MP3 + USB (4 speakers)

حامل �أكواب �أمامي وخلفى

Front & rear cup holders

م�صابيح �أمامية هالوجين

Halogen fore light (2010 Model)

باور �ستيرنج

Power steering

�ضوء فرامل خلفى علوى

High position brake light
Air conditioner

Automatic

Manual

Front & Rear

Rear

Remote key
Fog Light
Alarming instrument for un-turned-off lamp

تكييف هواء

مفتاح بالريموت كنترول

م�صابيح �ضباب

تنبيه في حالة عدم غلق الم�صابيح الأمامية
غطاء للمحرك

Engine Cover
Outside view mirror

نظام التعليق

Electronic

Manual

مرايات كهرباء

. تفا�صيل الموا�صفات والكماليات قد تتغير لتلأم الموا�صفات والمتطلبات المحلية. بحق تغيير الموا�صفات او الكماليات دون �سابق �إنذارBrilliance Bavarian Auto تحتفظ

