Haval-H6 2022
هافال H6

صنعت فى  :الصين

Hotline :16227
www.ellaithy.com.eg

الوكيل Ghabbour Auto - 16661 :

الضمان  :ثالث سنوات أو 100.000كم ايهما اقرب
السعة اللترية ()CC
اقصى قو ة ()Hp /Rpm
اقصى عزم ()Nm /Rpm
ناقل الحركة
سعة صندوق االمتعة(لتر)

1500 CC

الطول الكلي(مم)
العرض الكلي(مم)

230/ 1400 rpm
7 DCT WET

االرتفاع الكلي(مم)

1730

قاعدة العجالت(مم)
نظام التعليق الخلفى

2738
Multilink

Deluxe SR

High Deluxe

ما سبق باالضافة إلى . . . :

ما سبق باالضافة إلى . . . :

148

600 L

Deluxe

Standard
جنوط سبور مقاس  "18بوصة
نظام مراقبة ضغط اإلطارات

ما سبق باالضافة إلى . . . :
)(TPMS

نظام القيادة فى الطرق المزدحمة

)(TJA

فتحة سقف بانوراما

شاشة تعمل باللمس مقاس  12.3بوصة

نظام التحذير من االصطدام االمامى

)(FCW

اضاءه محيطه بفتحة السقف

تعديل كرسى السائق كهرباء

مكابح مضادة لإلنغالق

()ABS

توزيع إلكتروني لقوة المكابح

()EBD

نظام التوقف الذاتى فى الحاالت الطارئه )(AEB

برنامج اإلتزان اإللكتروني

() ESP

نظام المحافظه على المسار

تعليق تلقائى

)(AB

نظام المساعدة على صعود المرتفعات)(HHC

4653
1886

) (LKA

نظام التعرف على اشارة المرور

)(TSR

سخانات بالطاره
عتب ستانلس
شاشة عرض فى نطاق الرؤيه

كاميرا  360درجة

مخرج  12فولت بالشنطة

نظام التحكم في الجر

)(TCS

عدد  4وسائد هوائية

سخانات بالكراسى

التحكم في ثبات االنقالب

)(RMI

سينسور امامى

نظام التحذير عند الخروج عن المسار

)(BOS

مرايا ذاتية التعتيم

نظام المراوغة الذكى لتفادى الصدمات

)(DDD

تكييف هواء اتوماتيكى ثنائى المنطقة

نظام مراقبة النقط العمياء

نظام تجاوز الفرامل
كشف النعاس عند السائق
مساعد الفرامل اإللكتروني

() EBA

مسند يد خلفى

نظام المحافظه على المسار

فرامل االنتظار الكهربائية

)(EPB

طاره جلد

نظام التحذير من االصطدام الخلفى

)(CBC

فرش جلد

نظام ايقاف السيارة فى حالة الطوارىء

)(MEB

كرسى كهربا داعم للقطنيه

عند الرجوع للخلف

تبريد للكراسى االماميه

نظام المساعدة ضد التصادم عند الخروج

جميع النوافذ اتوماتيكيه

من الحارة المرورية

رياضى ،ثلجى)

مصابيح ضباب امامية  LEDمع خاصية

نظام الركن الذاتى

عدد  2وسائد هوائية

االضاءه فى المنعطفات

شاحن السلكى

ناقل حركة أوتوماتيكي بالطارة Paddle Shift

شنطه كهربا

طاره تليسكوب

نظام تثبيت السرعة الذكى

سينسور خلفى

مرايات ضم كهربا

كاميرا خلفية

عدد  8سماعات

)(AVH
انظمة قياده متعددة (ستاندرد ،اقتصادى،

مثبت سرعة
مفتاح ذكى تشغيل  /ايقاف
شاشة تعمل باللمس مقاس  10.25بوصة
نظام ابل كاربالى  /اندرويد اتو
بلوتوث USB
تكييف هواء مانيول
فتحات تكييف خلفية
اشارات بالمرايات LED
مرايات ضبط كهرباء
سخانات بالزجاج ألخلفي
زجاج السائق اتوماتيك
حامل سقف
شبورة ألخلفي
مصابيح امامية وخلفية LED
حساس اضاءه ومطر
عدد  4سماعات
مخرج 12V
يحتفظ الوكيل بحقه فى اجراء اى تعديالت فى المواصفات و التجهيزات و االسعار الموضحه اعاله دون اشعار مسبق .

