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Specifications

1.6 MT
Deluxe

1.6 AT
Comfort

التجهيزات الفنية

1.6 AT
Deluxe

�آداء ال�سيارة

Performance
Transmission system
Fuel Injection System
Torque Nm/RPM
HP/KW @RPM
Maximium Speed
Suspension System
Tyres
Spare tyres
Emission standard

نظام ناقل الحركة
نظام حقن الوقود
عزم الدوران
القدرة الح�صانية
ال�سرعة الق�صوى
نظام التعليق
مقا�س العجل
الإطار الإحتياطى
�إنبعاثات العادم

5 speed, Automatic 5 speed, Automatic
5 speed,Manual
MPI
MPI
MPI
155/4000
155/4000
155/4000
118/87 @5600
118/87 @5600
118/87 @5600
171 KM/H
171 KM/H
178KM/H
Fore Macpherson/Rear Torsion beam
Alloy 205/55R16
Alloy 195/65R15
Alloy 205/55R16
Alloy 195/65R15
15" Steel(195/65R15) 15" Steel(195/65R15) 15" Steel(195/65R15) 15" Steel(195/65R15)
Euro IV+EOBD
Euro IV+EOBD
Euro IV+EOBD
Euro IV+EOBD
5 speed,Manual
MPI
155/4000
118/87 @5600
178KM/H

الأبعاد

Dimensions
L/W/H
Wheel Base
Trunk Capacity/L
Fuel Tank Capacity/L
Curb Weight/KG
Ground Clearance

4708/1788/1475 mm
2700 mm
520 L
55L
1290

1340
120 mm

�أنظمة الأمان

Safety System
Driver & Codriver Air Bags
Side Air Bags(double)
Side curtain airbags
Fore-rear disc brake
Brake System(ABS+EBD)
Brake Auxiliary (EBA/BAS)
MASR(Motor Anti-Slip Regulation)
MSR(Motor Control Slide Retainer)
Electromichanical power steering
Reverse Radar
Engine Anti-theft system
front&rear fog light

-

-

و�سائد هوائية لل�سائق و الراكب الأمامى
و�سائد هوائية جانبية
�ستائر هوائية جانبية
�أقرا�ص فرامل �أمامية و خلفية
)ABS+EBD( نظام المكابح
)EBA/BAS( نظام م�ؤازرة المكابح
نظام مانع االنزالق بالمحرك
نظام الحفاظ على الثبات عن طريق التحكم فى عزم الدوران
عجلة القيادة م�ؤازة كهربائيا
ح�سا�سات رجوع للخلف
نظام منع �إدارة المحرك
م�صابيح �ضباب

-

التجهيزات

Functional Equipment
Power Windows
Central door lock (with romote)
Air conditioner
Power Outside rearview mirror
Heated Outside rearview mirror
Double-decked power sunroof
4:6 folding rear seat
Fabric cover seats
Leather cover seats
Leather steering wheel
Audio control button in steering wheel
Audio system
USB port & AUX-IN input port
Loud speakers

-

(manual)

(electrical)

-

(manual)

(electrical)

-

-

-

CD/MP3

CD/MP3

CD/MP3

CD/MP3

S (4)

S (8)

S (4)

S (8)

Convenient Equipment
keyless entery system and one key to start

االرتفاع/العر�ض/الطول
قاعدة العجالت
لتر/ �سعة �صندوق االمتعة
لتر/ �سعة خزان الوقود
كجم/ وزن ال�سيارة فارغة
اق�صى ارتفاع من االر�ض

-

-

زجاج كهربائى
 ريموت+ غلق مركزى للأبواب
تكييف هواء
مرايا كهربائية
مرايا بت�سخين ذاتى
فتحة �سقف
6:4 طى المقاعد الخلفية
فر�ش داخلى من القما�ش
فر�ش داخلى من الجلد
عجلة قبادة جلد
تحكم فى ال�صوت بعجلة القيادة
النظام ال�صوتى
USB + AUX مخارج
عدد ال�سماعات

التجهيزات

ولوج ال�سيارة و�إدارة المحرك بدون مفتاح

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

