Eclipse 2021
الضمان  :ثالث سنوات أو 100.000كم ايهما اقرب

صنعت فى  :اليابان
الوكيل  :دايموند موتورز
02-22720622

د

خصائص المحرك

سعة خزان الوقود

)Turbo(4B40

T 1.5
سعة المحرك (سي سي)
5500/)150(110
الحد األقصي للقدرة (حصان  /دورة في الدقيقة)
3500-250/2000
الحد األقصي للعزم (نيوتن متر  /دورة في الدقيقة)
)CVT-Sport mode 8 speed ( with Oil Cooler
ناقل الحركة
378
سعة صندوق االمتعه

GLX -BASIC- P1

GLx - F /O - P2

جنط رياضي مقاس  16بوصة

L 60

الطول الكلي(مم)
العرض الكلي( مم
االرتفاع الكلي(مم)
قاعدة العجالت(مم)
اقصي ارتفاع للسيارة عن االرض

GLS -H / L- P3

ما سبق بتالضافة إلى . . :

4405
1805
1685
2670
180

GLS -SPORT- P3
ما سبق بتالضافة إلى . . :

ما سبق بتالضافة إلى . . :

التحكم النشط في التوازن()ASCوصعود المرتفعات ( ) HSAومؤازر المكابح

تشغيل/إطفاء المصابيح األمامية تلقائيًا LED

جنط رياضي مقاس  18بوصة

مقاعد فرش جلد

نظام مكابح مانع اللنغالق ( ) EBD

ساحات للزجاج األمامي مع حساسات
رشاشات للمصابيح األمامية وم ّ
استشعار للمطر

فتحة سقف بانوراما كهربائية

نظام روكفورد فوسجيت الصوتي  ,شاشة لمس و  9سماعات
و  4مكبرات للصوت

نظام مكابح مانع لالنزالق ( ) ABS

مثبت سرعة

مجرى سقف

نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق

مع نظام إلكتروني لتوزيع لقوة الكبح ) ( ABS

وحدة صوت مزودة بشاشة تعمل باللمس)مشغل اسطوانات

زجاج ملون

الصوتية ][UMS

مكبح انتظار كهربائي مع تعليق تلقائي للمكبح ( )EPB

و 6سماعات( MP3 , USB CD ,AUX ( 2DIN

تحكم كهربائى لوضعية كرسي السائق في  4اتجاهات

عدد  7وسائد هوائية للسائق والراكب االمامى

شاشة لعرض المعلومات المتعلقة بالسرعة و المسافة

نظام تخفيف حدة التصادم االمامى

 ISO-FIXحلقات تثبيت سفلية وأربطة تثبيت لمقاعد األطفال 2

مفتاح زكي وإمكانية إدارة المحرك بدون مفتاح ) زر إلدارة

نظام اتوماتيكى للتحكم فى االضاءه العالية

سبويلر خلفى

و إيقاف المحرك

طي المرايات الجانبية كهرباء  +إشارات

حواجز اتربة

عجلة قيادة رياضية من الجلد

إضاءة ترحيبية وإضاءة العودة للمنزل

مسند لليد عالي الجودة

مصابيح ضباب أمامية وخلفية ومصابيح لإلضاءة النهارية المستمرة

مسند يد امامى و خلفى  +حامل أكواب  +حامل للزجاجات باألبواب

مصابيح ضباب خلفية (جانب السائق)

حساسات ركن فى  8اتجاهات

ضبط مستوى المصابيح االماميه يدوى

تكييف هواء أوتاماتيكي مزدوج

تكييف هواء أوتاماتيكي
شاشة لعرض البيانات
وحدة صوت مزودة بشاشة تعمل باللمس)راديو  AM/FMومشغل
اسطونات ) ( MP3 , USB CD ,AUX ( 2DINو 4سماعات
التحكم الصوتى مع بلوتوث
كاميرا خلفية
تحكم متعدد الوظائف من عجلة القيادة
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
مقعد خلفي قابل للطي مع  3مخادع خلفية للرأس
مرآة تعتم الرؤية الخلفية
مصباح ألضاءة الغرفة الخلفية
نوافذ كهربائية التحكم ،رفع وخفض جانب السائق
مسند لالزرع
جهاز انذار
منع ادارة المحرك

يحتفظ الوكيل بحقه فى اجراء اى تعديالت فى المواصفات و التجهيزات و االسعار الموضحه اعاله دون اشعار مسبق .

.

Hotline 16227
www.ellaithy.com.eg

ناقل حركة خلف الطارة ( )Paddle Shift

GL - T / L- P5
ما سبق بتالضافة إلى . . :
نظام جر 4X4
نظام للتحكم في اإلضاءة العالية AHB

