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LS1LT2LTPREMIERالتصميم الخارجي

—●●●بوابة خلفية )يدوية(

●———بوابة خلفية كهربائية تعمل دون الحاجة الستخدام اليدين

HID مصابيح رئيسية عالية الشدة—●●—

●———مصابيح رئيسية LED مع تكنولوجيا الشعاع الضوئي الذكي

●—فتحة سقفية بانورامية

LED مصابيح القيادة النهارية●●●●

●———عادم خلفي مزدوج وظاهر

●●●—تحكم أوتوماتيكي بالمصابيح الرئيسية، تشغيل-إطفاء، مع نظام استشعار دخول األنفاق

———●تحكم أوتوماتيكي بالمصابيح الرئيسية، تشغيل-إطفاء

المقصورة
●●●—مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيًا بعدة اتجاهات ولمنطقة أسفل الظهر

●———مقعد الراكب األمامي قابل للتعديل كهربائيًا باتجاهات متعددة

●●●●أزرار التحكم على عجلة القيادة

●●●●فتح المركبة بدون مفتاح

●———نظام شفروليه مايلينك الصوتي بشاشة لمس قياس 8 إنش

———نظام شفروليه مايلينك الصوتي بشاشة لمس قياس 8 إنش مع المالحة

—●●●نظام شفروليه مايلينك الصوتي بشاشة لمس قياس 7 إنش

●●●—تشغيل المحرك عن بعد

●———نظام ®BOSE الصوتي الفاخر مع 7 مكبرات صوت والميزة الفاعلة إللغاء الضجيج

—●●●نظام الصوت الفاخر مع 6 مكبرات صوت

●●●—ميزة طي المقعد الخلفي بكبسة واحدة

●●●●ميزة التشغيل بدون مفتاح

●———ميزة الشحن الالسلكي لألجهزة المحمولة

LS1LT2LTPREMIERاألداء

SIDI ،محرك سعة 2.0 لتر، 4 اسطوانات، توربو———●

SIDI ،محرك سعة 1.5 لتر، 4 اسطوانات، توربو●●●—

—●●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، محرك سعة 1.5 لتر

●———ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات، محرك سعة 2.0 لتر

●———نظام التحكم بتشغيل وإطفاء المحرك

األمان
●●●●نظام الكبح للمقعد، قابلة للنفخ، للسائق والراكب األمامي وعلى جانب المقعد أحادية المرحلة

●———حساس مؤشر الحفاظ على المسار

—●●—حساس المساعدة على الركن

———●حساس المساعدة على الركن الخلفي

●———حساس المساعدة على الركن األمامي والخلفي واألمامي الجانبي )الركن المتقدم بالتوجيه نصف األوتوماتيكي(

●———الحساس المعزز الستشعار العوائق الجانبية

●●●—كاميرا الرؤية الخلفية

●●●●نظام ®StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات

●———حساس تنبيه اإلصطدام األمامي

●———حساس تنبيه حركة المرور الخلفية

العجالت
—●●—عجالت J ،"7.0×"17، ألومنيوم، التصميم

———●عجالت J ،"7.0×"17، ألومنيوم، التصميم

●———عجالت J ،"7.5×"19، ألومنيوم، التصميم

——عجالت J ،"7.0×"18، ألومنيوم، التصميم

تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي 
للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.

1,798
لتر

حيز األمتعة



مظهر متميز يخطف األبصار.

تكنولوجيا متقدمة بمتناول يديك.

اكوينوكس الجديدة كليًا تقدم المزيج المتناغم بين التصميم العصري والفعالية الوظيفية. 
 LED تمت إعادة التصميم الخارجي المنحوت بشكل جديد تمامًا. أضف إلى ذلك مصابيح

للقيادة النهارية التي تمنح اكوينوكس حضورًا متميزًا أينما ذهبت. ومع الخيارات اللونية 
المتنوعة والملفتة فإنك ستكون على يقين بأنك ستجد ما يناسب ذوقك المتميز.

اكوينوكس ليست مجرد مركبة عصرية بتصميم رائع، بل تمتلك أيضًا المزايا التكنولوجية 
الذكية التي تجعل حياتكم أكثر روعة. الهيكل الخارجي المنحوت سيفرض نفسه من جميع 

الجهات. أما المقصورة الداخلية الرحبة واألنيقة فهي تقدم التكنولوجيا المتطورة مثل 
™Apple Carplay التي ستبقيك مستمتعًا وعلى تواصل بكل راحة وسهولة.

األلوان

فضي جليدي معدنيأزرق معدنيأخضر زيتوني معدنيرمادي معدنيأسود

أبيضأحمر داكن

تحتفظ شفروليه بحق تغيير مواصفات أو ألوان أي من الطرازات والبنود الواردة في هذا الدليل في أي وقت. لذا من المهم مراجعة وكيل شفروليه المحلي 
للحصول على أحدث المعلومات حول الطرازات المتوفرة للطلب في السوق.


