Mitsubishi - Eclipse - 2022
ميتسوبيشى  -إكليبس 2022 -

الوكيل  :دايموند موتورز
02-22720622

Hotline 16227
www.ellaithy.com.eg

الضمان  :ثالث سنوات أو 100.000كم ايهما اقرب
)1.5 Turbo(4B40

الطول الكلي(مم)

4545

ناقل الحركة

CVT 8 Speed

العرض الكلي(مم

1805

السلندر /الصبابات

صباب  / 16سلندر 4

االرتفاع الكلي(مم)

1685

خصائص المحرك

الحد األقصي للقدرة (حصان  /دورة في الدقيقة)

110(150)/5500

قاعدة العجالت(مم)

2670

الحد األقصي للعزم (نيوتن متر  /دورة في الدقيقة)

250/2000-3500

اقصي ارتفاع للسيارة عن االرض

180

ناقل الحركة

CVT-Sport mode 8 speed

نظام دفع
سعة خزان الوقود

2WD
63 L

GLX 2WD P1
جنط رياضي مقاس  18بوصة لونين

مسّاحات للزجاج األمامي و الخلفى مع مساحات ذكيه

جنط رياضي احطياطى مقاس  18بوصة

راديو  AM/FMومشغل اسطونات MP3 , USB CD

GLS 2WD P2

نظام دفع
سعة خزان الوقود

4WD
60 L

GLS - 4WD

GLS 2WD- P3

ما سبق بتالضافة إلى . . :

ما سبق بتالضافة إلى . . :

ما سبق بتالضافة إلى . . :

H-Line GLS (Silver and Black)- Highline

حساسات ركن  4امامى و  4خلفى

مؤازر مقود كهربي

عدد  4سماعات

طي المرايات الجانبية كهربائيا

حواجز اتربة خلفيه

وسائد هوائية للسائق والراكب االمامى

التحكم الصوتى مع بلوتوث

مصابيح ضباب امامية LED

فتحة سقف بانوراما كهربائية

عدد  7وسائد هوائية للسائق والراكب االمامى

نظام مكابح مانع لالنغالق ( ) EBD

تكييف هواء أوتاماتيكي

شاشة سمارت  8بوصه باللمس مع نظام ابل كار & انرويد اتو

مصابيح امامية  LEDمع ضبط مستوى

نظام تخفيف حدة التصادم االمامى ()FCM

نظام مكابح مانع لالنزالق ( ) ABS

سخان للزجاج الخلفى

كاميرا خلفية

المصابيح االماميه

نظام للتحكم في اإلضاءة العالية ( )AHB

برنامج التوازن عند المرتفعات () HAC

شاشة لعرض البيانات

اضاءه باالبواب االماميه من الداخل

تكييف هواء أوتاماتيكي مزدوج

نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق

اضاءه بعلبة الهاتف الذكى

مفتاح زكي وإمكانية إدارة المحرك بدون مفتاح ) زر إلدارة

ناقل حركة خلف الطارة ( )Paddle Shift

الصوتية ][UMS

تحكم متعدد الوظائف من عجلة القيادة

عجلة قيادة رياضية من الجلد

مقاعد فرش جلد

حساسات للمطر

نظام التحكم في الجر

مفتاح زكي وإمكانية فتح وغلق السيارة بالريموت كنترول

مسند للرأس للمقاعد االماميه والخلفية قابلة للتعديل

نظام اتوماتيكى للتحكم فى اضاءه المصابيح الخارجيه

نظام الحفاظ على الثبات عند الدوران وفى المنحنيات

مقاعد فرش قماش عالية الجوده

مسند يد امامى و خلفى و حامل أكواب و زجاجات باألبواب

عدد  6سماعات &  2تويتر

مثبت سرعة

مصباح ألضاءة الغرفة االماميه والخلفية والشنطه

وحدة تخزين اماميه فى الوسط كبيرة مع حامل نظارات

شاشة لعرض المعلومات المتعلقة بالسرعة و المسافة

مقابض االبواب الداخليه من الكروم

مقاعد فرش جلد وخياطه فضى

نظام التوازن إلكتروني ) (ASC) & ( ESP
نظام تعزيز قوة الفرامل ( ) BAS

جهاز انذار

غطاء للشنطه الخلفية مع خطاف للتعليق

حلقات تثبيت سفلية وأربطة تثبيت لمقاعد اأالطفال ISOFIX

نوافذ كهربائية التحكم ،رفع وخفض من جانب السائق

P-Line GLS AWD (Color Key andا Glossy Black)- Premium

مرآة تعتم الرؤية الخلفية

مانع ادارة المحرك

نظام التحكم في خفض ورفع تلقائى لنافذة السائق

مصباح اتوماتيكى ألضاءة الغرفة االماميه والخلفية والشنطه

هيكل السيارة بتقنية ()RISE

التحكم اليدوى في وضعية ودرجة وميل ارتفاع كرسي السائق

التحكم في خفض ورفع تلقائىى للنوافذ واالبواب من جانب السائق

مقاعد االماميه قابله للطي وتغير الوضعيه

تحكم كهربائى لوضعية كرسي السائق في  4اتجاهات

زجاج تعتيم ملون جانبى وخلفى

مقعد خلفي قابل للطي مع مخادع خلفية للرأس

تسخين لكراسى السائق والراكب االمامى

مرايات كهربائية

شماسات اماميه علويه مضيئه مع مرايا وحامل كروت

عزل اضافى للصوت

جميع المرايات و المقابض الخارجية بللون السيارة

مسند لالزرع خلفى مع حامل اكواب

مجرى سقف خارجى علوى اسود

وحدة تخزين اماميه فى الوسط

M-Line GLX (Black)- Midline

الاير خارجى

مقابض االبواب الداخليه باللون االسود

إضاءة ترحيبية وإضاءة العودة للمنزل

مخرج كهرباء خلفى

مصابيح ضباب أمامية وخلفية ومصابيح لإلضاءة النهارية المستمرة

طفايه متحركه

مصابيح ضباب خلفية (جانب السائق)
مصابيح امامية هالوجين مع ضبط مستوى المصابيح االماميه

