
توضیحاتعنوان
T 1.5حجم موتور

CVT 9نوع گیربکس

Hp 147حداکثر قدرت موتور

N.m 210حداکتر گشتاور

 لیتر6/8مصرف سوخت ترکیبی

 ثانیه10/5شتاب صفر تا صد

برقیتعویض دنده

+EUVاستاندارد آالیندگی

Eco & Sportحالت رانندگی

ESP●

4710*1825*1490(میلی متر)ابعاد 

2670(میلی متر)فاصله محوری 

مک فرسونسیستم تعلیق جلو

Torsion Beamسیستم تعلیق عقب

●ترمز پارک برقی و اتوهلد

دیسکیسیستم ترمز جلو و عقب

 اینچ آلومینیومی دورنگ17  رینگ

2کیسه هوای ردیف جلو

2کیسه هوای جانبی

2کیسه هوای پرده ای

●ایزوفیکس

●قفل کودک

●کاور موتور

●سیستم ضد سرقت

(HD) 720 * 1920 درجه360دوربین نمای 

●دوربین دنده عقب داینامیک

●رادار عقب

ABS

EBD

BOS

ESP

TCS

EBA

HAC

●(TPMS)سیستم کنترل فشار باد تایر 

●سیستم ضد مانع شیشه ها، سانروف
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سیستم ایمنی



BSD

LCA

RCTA

●قفل مرکزی

●کروز کنترل

●سیستم اخطار تجاوز از سرعت

(مجهز به سیستم روشنایی خودکار) LEDچراغ های جلو

LEDچراغ روشنایی روز

عقبچراغ مه شکن

LEDچراغ های عقب

●سنسور باران

●تنظیم ارتفاع نور

●چراغ مشایعت

●آنتن کوسه ای

 چرم دورنگ قرمز و مشکیتودوزی داخلی

●هدرست وسط صندلی عقب

 اینچ10/25نمایشگر صفحه کیلومتر

به همراه مسیر یاب فارسی (1920*720) اینچ10/25صفحه نمایش

Android Mirror Link/ Bluetoothاتصال تلفن همراه

6تعداد بلند گو

USB Port2پورت در ردیف جلو و یک پورت در ردیف عقب فقط برای شارژ 

یک خروجی در ردیف جلو ولت12خروجی 

(دی کات)برقی 

چرمی چند منظوره

قابلیت تنظیم در دو جهت

 نفره5تعداد سرنشین

440(لیتر)حجم صندوق 

ADAS

فرمان
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 جهته برقی6 تنظیم صندلی راننده

 جهت دستی4تنظیم صندلی سرنشین جلو

ردیف جلوگرم کن صندلی

با نگهدارنده لیوانکنسول آرم رست ردیف دوم

●کنسول آرم رست ردیف جلو

●شارژر بی سیم تلفن همراه

(PM 2.5)اتوماتیک با قابلیت پاکسازی هوا سیستم تهویه مطبوع

● در مانیتورA/Cنمایش اطالعات سیستم 

●خروجی تهویه هوای مطبوع ردیف دوم

(رودری های جلو) رنگ 64نور پردازی داخل کابین

 بدون نیاز به کلید و  استارت دکمه ایسیستم ورود به خودرو

●استارت موتور با ریموت

●باال و پایین  بردن شیشه ها با ریموت

●باال رفتن شیشه ها با قفل کردن درب خودرو

● حالته به همراه سایه بان دستی2سانروف برقی 

آیینه های جانبی

گرم کن

تنظیم برقی و تاشوندگی خودکار

 فالشر روی قاب آیینه

زیر دربچراغ خوش آمد گویی

تک رنگرنگ بدنه
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