MG - RX5 - Luxury

Made in China
DIMENSIONS
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Wheel Base (mm)
Curb Weight (Kg)
Luggage capacity(L)
Fuel tank capacity(L)
POWER PERFORMANCE
Engine
Displacement(cc)
Max net power(Kw/rpm)
Max torque(Nm/rpm)
Transmission
Safety
6 Front airbags and airbags
ESP (Electronic Stability Program)

LUXURY
4545
1855
1719
2700
1,501
595
55
LUXURY
TST
1.5 Turbo
169/5600
250/(1700-4400)
AT 7-Speed
LUXURY

 توزيع الكتروني لقوة الفرامل+ )ABS( فرامل مانع لالنغالق
 نظام التحكم في الجر+ )BA (  نظام مساعد الفرامل+ )EBD(

CBC + ABS + EBD + EBA +HDC
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
Electric Power Brake
Engine immobilizer
Auto Hold
Active Rollover Protection
Rear ISOFIX child fitting
Exterior
Panoramic Sunroof
LED High Beam
Front fog lamp
LED DRL
Outside heated mirrors
Outside Electrical Adjustable mirrors
Roof rails
Rear PDC audible sounder
Parking camera
18" Alloy wheel (235/50R18 )
Interior
Leather seats
6-way Electrical adjustable driver’s seat
Multifunction steering wheel
ATC Airconditioning
Rear A/C VENTS
Keyless Entry
Keyless Start
Cruise control
60/40 split folding rear seat
Premium Multifunction Steering Wheel
Leather steering wheel
Luggage storage box
Luggage curtain
Glove box cooling with lighting
Trip computer
One-touch triple signal indicators
Eco driving mode reminder
6 Speakers (front, 2 main, 2 tweeters, rear 2 main) (with
woofer)
8'' Inch touch screen (colour)
Apple Carplay
Bluetooth
USB input socket
12V power supply in trunk

For more info call

16227

www.ellaithy.com.eg

Warranty 6 years Or 200.000 Km
المنشاء الصين
االبعاد الخارجيه
)الطول الكلي(مم
)العرض الكلي(مم
)االرتفاع الكلي(مم
)قاعدة العجالت(مم
) وزن السيارة بدون حمولة (كج
)سعة صندوق االمتعه ( لتر
)سعة خزان الوقود (لتر
االداء
المحرك
)سعة المحرك (سي سي
) دورة في الدقيقة/ الحد األقصي للقدرة (حصان
) دورة في الدقيقة/ الحد األقصي للعزم (نيوتن متر
ناقل الحركة
االمان
 ايرباج6 عدد
نظام الثباتي االلكتروني

LUXURY

LUXURY

نظام مراقبة ضغط الهواء في االطارات
فرامل يد كهربائية
نظام مانع ادارة المحرك
فرامل كهرباء
قضبان للحماية
)ISOFIX ( نظام تثبيت كراسي االطفال في الخلف
التصميم الخارجي
فتحة سقف بانوراما
 للمصابيحLED أضاءه
مصابيح ضباب امامية
LED اضاءة نهارية
مرايات جانبية مزودة بخاصية التدفئه
مرايات جانبية كهربائية الضبط
حامل سقف
كاميرا خلفية للركن
)R18 50/235 ( " بوصة18 جنوط سبور مقاس
التصميم الداخلي
فرش جلد
 اتجاهات6 ضبط كهربائي لكرسي السائق في
طارة مالتي
تكييف هواء اتوماتيك
فتحات تكييف خلفية
)امكانية دخول السيارة بدون مفتاح ( بصمة
)امكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح ( بصمة
مثبت سرعة
60/40 مقعد خلفي قابل للطي مقسم بنسبة
طارة مالتي
طارة جلد
صندوق تخزين
ستارة لصندوق التخزين
صندوق التابلوه مزود بخاصية التبريد مع اإلضاءة
كمبيوتر رحالت
اشارة باالضاءه ثالثية بضغطه واحدة
 لتوفير الوقودEco نظام
6 2  خلفية،  مكبرات صوت2 ،  رئيسي2 ، سماعات (أمامية
)رئيسية) (مع مكبر الصوت
"بوصة8 شاشة تاتش ملونه مقاس
Car Play نظام
بلوتوث
USB مدخل
 فولت في صندوق االمتعه12 مخرج كهرباء

