Hyundai -Accent - RB 2022
اكسنت RB

صناعة محلية
الوكيل Ghabbour Auto - 16661 :

Hotline :16227
www.ellaithy.com.eg

الضمان  :خمس سنوات أو 100.000كم ايهما اقرب
1.6

نظام فرامل خلفى

Coupled Torsion Beam Axle

ناقل الحركة

AT 4-Speed

نوع المساعدين

Hydraulic Twin Tube Shock Absorber With Gas

عدد الصمامات  /السليندرات

16 VALVE / 4-IN LINE

الطول الكلي(مم)

4.37

اقصى قو ة حصاني ()Hp /Rpm

125 /6,300

العرض الكلي(مم)

1.705

اقصى عزم ()Nm /Rpm

156 /4,200

االرتفاع الكلي(مم)

1.455

سعة خزان الوقود( لتر)

43

قاعدة العجالت(مم)

2.57

سعة صندوق االمتعة(لتر)

389

ارتفاع المركبه عن االرض(مم)

147

نظام فرامل امامي

McPherson Strut

السعة اللترية

GL
جنوط " 14مع غطاء كامل الحجم

SR
تزيد عما سبق . . . :

زجاج فامية خلفي

فتحة سقف كهربائية

تكييف هواء يدوي

وحدة صوت مع شاشة " 7بوصة

عدد زجاج كهربائى امامى وخلفى

حافظة للنظارات

ريموت كونترول

DAB-ABS

DAB-ABS F / PLUS

RB GL Highline

تزيد عما سبق . . . :

تزيد عما سبق . . . :

تزيد عما سبق . . . :

وسائد هوائية للسائق و الراكب األمامي

مثبت سرعة

مكابح مضادة لالنغالق ABS

جنط سبور مقاس 16
فتحة سقف كهربائية

ديسكات للمكابح الخلفية

مقود و ناقل حركة مكسو بالجلد

راديو MP3 / FM-AM

مقابض داخلية من الكروم

ايموباليزر

حليات خارجيه من الكروم

احزمة امان امامية

مثبت السرعة

عجلة قيادة متعددة المهام

جهاز تحذير المسافة الخلفية

عجلة قيادة الية المؤازرة كهربائيا ً قابلة ألماله

وحدة صوت مع شاشة "7

تعديل كرسي السائق في  6اتجاهات

حافظة للنظارات

مقاعد من القماش وتنجيد لألبواب
مرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية

بدون  -راديو MP3 / FM-AM

فوانيس شبورة أمامية
راديو MP3 / FM-AM
نظام  ®Bluetoothللهاتف
عدد  4السماعات
مدخل صوت AUX - USB
مخرج كهرباء v 12
مسند يد امامى
والعة وطفاية سجائر
شبكة أمامية رياضية
يحتفظ الوكيل بحقه فى اجراء اى تعديالت فى المواصفات و التجهيزات و االسعار الموضحه اعاله دون اشعار مسبق .

بدون  -فتحة سقف كهربائية

بدون  -وحدة صوت مع شاشة " 7بوصه
بدون  -حافظة للنظارات

