ى
صنعت ف  :كوريا
الوكيل Ghabbour Auto - 16661 :
الضمان  :خمس سنوات أو 100.000كم ايهما اقرب

Elantra CN7- Smart - Facelift
ر
النتا سمارت -فايس ليفت
السعة ر
اللتية ()CC

1,591

الكل(مم)
الطول
ي

4.270

عدد الصمامات

16 Valve

الكل(مم)
العرض
ي

1.780

عدد السليندرات

4 In-Line

الكل(مم)
االرتفاع
ي

1630/1,665 With Roof Rack

اقىص قو ة ()Hp /Rpm

123/6,300

قاعدة العجالت(مم)

اقىص عزم ()Hp /Rpm
سعة خزان الوقود( رلت)

151/4,850

ارتفاع المركبه عن االرض(مم)

ناقل الحركة اتوماتيك  6رسعات
سعة صندوق االمتعة( رلت)

SMART

55
AT

عجلة قيادة الية المؤازرة كهربائيه

2.590
190

الوزن الفارغ( االثقل) كجم

1.315

االجمال كجم
الوزن
ي

1.760

402

SMART SAFETY

تكييف هواء يدوي

Hotline :16227
www.ellaithy.com.eg

SMART FUN

ماسبق باالضافة إل . . . :

SMART PLUS
ماسبق باالضافة إل . . . :

ماسبق باالضافة إل . . . :

االحتياط بنفس الحجم
جنوط مقاس  "16واالطار
ي

مرايات خارجية كهربائية مزودة باشارات

كامتا للرؤية الخلفية
ر

مثبت رسعة

جنوط سبور مقاس )R16 205/55 ( "16

مقاس االطارات R16 205/65

مساحة زجاج خلفيه
ى
وف صندوق االمتعه)
امام ي
مخرج كهرباء  ( 12Vي

وحدة صوت مع شاشة " ( 8صوت وفيديو) تعمل باللمس

فتحة سقف كهربائية

دعم ألجهزة االيفون و االندرويد

حساس اضاءه اتوماتيك

احتياط كامل الومنيوم
اطار
ي
نظام مراقبة ضغط اإلطارات

اضاءه فرامل مرتفعه ( ستوب اليت)

نظام مانع الحركة

نظام تحذير المسافات الخلفية
ى
التحكم بضغطه واحدة يف زجاج السائق

السلك للهاتف
شاحن
ي
ر
الصوت
نظام التعريف
ي

قفل مركزي لالبواب
ريموت ر
كنتول وانزار

حامل سقف

فوانيس شبورة امامية

مقابض خارجية بلون السيارة

فوانيس  LEDخلفية

وحدة صوت اساسية
ى
كرس السائق يف  6اتجاهات
تعديل
ي

والعة وطفاية سجائر

طارة جلد

نظام  ®Bluetoothللهاتف

فتيس جلد

امام
مسند يد
ي
لمبة قراءه امامية

عدد  4سماعات
طارة ر
مالت
ي

مسند يد ى
خلف وحامل اكواب
ي

اس فرش قماش
كر ي
عجلة قيادة قابلة لالمالة

MODERN

ADVANCED
ماسبق باالضافة إل . . . :

ماسبق باالضافة إل . . . :
نظام تحذير المسافات االمامية

فوانيس أمامية باضاءة LED

ذك وامكانية ادارة المحرك بدون مفتاح
مفتاح ي

اس جلد
كر ي

عدادات متطورة مزودة بشاشة "TFT - 10.25

ط المقاعد الخليفية 60:40
امكانية ي

PREMIUM
ماسبق باالضافة إل .. . . :
اضاءه داخلية ( 64لون)
ى
تحكم كهربائيا يف مقعد السائق مع حفظ للذاكرة
شاشة " 10تعمل باللمس

عجلة قيادة قابلة لالماله و االمتداد

عدد  8السماعات Bose

الط والضبط مزودة باشارات جانبيه
مرايات كهربائية ي

مدخل صوت USB

ى
ر
ومنف للهواء
ثنات يف درجة الحرارة
ي
تكييف هواء اتوماتيك بتحكم ي

االمام اوتوماتيكيا
مزيل للضباب من الزجاج
ي
حساس مطر اتوماتيك
شيكة امامية من الكروم
خارج لالبواب
ح زام كروم
ي

ى
ى
رى
التجهتات و االسعار الموضحه اعاله دون اشعار مسبق .
يحتفظ الوكيل بحقه ف اجراء اى تعديالت ف المواصفات و

PREMIUM-White pack
ماسبق باالضافة إل . . . :
مقاعد مكسوة بالجلد لون االبيض
عدد  6السماعات

Hotline :16227
www.ellaithy.com.eg

SMART PLUS
ماسبق باالضافة إل . . . :
جنوط سبور مقاس )R16 205/55 ( "16

نظام تحذير المسافات الخلفية
ى
التحكم بضغطه واحدة يف زجاج السائق

مسند يد ى
خلف وحامل اكواب
ي

