Chery Tiggo 7 Pro- 2022
شيرى تيجو  7برو

صناعة محلية

Hotline :16227

الوكيل Ghabbour Auto - 16661 :

www.ellaithy.com.eg
الضمان  :خمس سنوات أو 100.000كم ايهما اقرب

السعة اللترية ()CC

1.5 Turbo

الطول الكلي(مم)

4500

اقصى قو ة ()Hp /Rpm

154 / 5500

العرض الكلي(مم)

1842

اقصى عزم ()Nm /Rpm

210 / 1750-4000

االرتفاع الكلي(مم)

1746

سعة خزان الوقود( لتر)

57

قاعدة العجالت(مم)

2670

ناقل الحركة اتوماتيك CVT

Multi-Link

سعة صندوق االمتعة(لتر)

475-1500

Comfort AT
جنوط سبور مقاس  "18بوصة

Luxury AT
ما سبق باالضافة إلى . . . :

عجله احتياطية مؤقتة

ستائر هوائيه جانبيه

وسائد هوائيه للسائق والراكب االمامى

رؤية  360لمحيط السيارة

وسائد هوائيه جانبيه

سخانات بالمرايات الجانبية

مكابح مضادة لإلنغالق ()ABS

تكيف هواء بتحكم ثنائى مع مزيل للضباب

توزيع إلكتروني لقوة المكابح

()EBD

برنامج اإلتزان اإللكتروني () ESP

تحكم بمنطقتان
تعديل لكرسى السائق كهربائيا فى  10اتجاهات

مساعد الفرامل اإللكتروني () EBA

تعديل لكرسى الراكب االمامى كهربائيا فى  4اتجاهات

برنامج التوازن عند المرتفعات ()HAC

مرايات كهربائية الطى

برنامج التوازن عند المنحدرات ()HDC

اضاءه داخلية ملونه

نظام مراقبة ضغط اإلطارات

فتحة سقف بانوراما مع ستارة كهربائية

فرامل يد كهربائية
تعليق تلقائى لفرامل اليد االلكترونيه
جهاز تحذيراالجهاد
جهاز تحذير المسافة الخلفية
كاميرا للرؤيا الخلفية (خطوط ارشاديه)
شاشة  7بوصه ملونه للعدادات
تعديل عجلة القيادة فى  4اتجاهات
عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوه بالجلد
تكيف هواء بتحكم ثنائى مع مزيل للضباب
تحكم بمنطة واحده
سخانات ب الزجاج ألخلفي
مقاعد مكسوه بالجلد
فتحات تكييف خلفية
حامل سقف
المرايات الجانبية كهربائية الضبط باشارات
مصابيح امامية LED
اشارات امامية بشكل تدفق المياه
مصابيح اضاءة نهاريه LED
مصابيح خلفية LED
اختيار نمط القيادة
مثبت سرعة
زجاج ملون خلفى
حساس اضءه خلفى
ادارة المحرك والتكييف عن بعد
مفتاح ذكى
شاشة  10بوصه للمعلومات والترفيه
دعم برامج
)(Apple CarPlay / Android Auto
نظام بلوتوث للهاتف & شاحن السلكى
نظام التعرف على الصوت
عدد  6سماعات (حساسه للسرعة )
يحتفظ الوكيل بحقه فى اجراء اى تعديالت فى المواصفات و التجهيزات و االسعار الموضحه اعاله دون اشعار مسبق .

باب شنطه كهربائى

