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● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة
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 المواصفات المطروحة والمبينة في هذا الكاتالوج ليست أساسية على جميع الموديالت.
يرجى مراجعة الوكيل المحلي للتفاصيل.

الهاتف
متوفرة

التواصل

األداء

حصان
186

LSLTLTZاألمان

فرامل ABS مع نظام ®StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات ونظام 
●●●المساعدة على البدء بصعود المرتفعات

●●●نظام مراقبة ضغط إطارات الهواء

——●الوسائد الهوائية - 2 أمامية

—●—الوسائد الهوائية - 4 أمامية وعلى جانب المقعد

●——الوسائد الهوائية - 6 أمامية وعلى جانب المقعد وسقفية

)LTZ نظام المساعدة على الركن الخلفي )يتضمن األمامي في طراز●●●

●—كاميرا الرؤية الخلفية

—نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار

—نظام تنبيه المساعدة على تجنب االصطدام

—نظام تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

LSLTLTZالتصميم الخارجي

—●●مصابيح رئيسية أوتوماتيكية - هالوجين

●——مصابيح رئيسية عالية الشدة HID بتقنية الشعاع الضوئي الذكي 

●●●مصابيح LED للقيادة النهارية

——●عجالت فوالذ قياس 16 إنش مع أغطية

—●عجالت ألومنيوم قياس 17 إنش

●—عجالت ألومنيوم قياس 18 إنش

LSLTLTZالفرش الداخلي

—●●فرش داخلي من القماش الفاخر

●—فرش داخلي من الجلد، رمادي داكن أو بني

●●●صندوق قفازات مبرد

●●●فتحات المكيف للمقاعد الخلفية

LSLTLTZالتواصل/التكنولوجيا

●●●بلوتوث

نظام شفروليه مايلينك بشاشة قياس 7 إنش مع ميزة التواصل 
—●●المباشر بالهاتف الذكي

نظام شفروليه مايلينك بشاشة قياس 8 إنش مع ميزة التواصل 
●—المباشر بالهاتف الذكي )نظام مالحة اختياري(

LSLTLTZالمالئمة

●●●نظام دخول المركبة بدون مفتاح وتشغيلها بكبسة زر

●●—نظام تشغيل المركبة عن بعد

●●●نظام تثبيت السرعة

—فتحة سقف قابلة لإلنزالق كهربائيًا

●——نظام ®Bose الصوتي الفاخر مع 9 مكبرات صوت



تلفت األنظار.
ماليبو الجديدة كليًا تمتلك حضورًا متميزًا والفضل بذلك يعود لمظهرها الخارجي المهيب 

وخطوطها اإلنسيابية وتصميمها الرشيق. إنها تدمج بين التشكيالت المعبرة والجريئة 
باإلضافة لألسطح المنحوتة التي تسترعي انتباہ كل من يحيط بها.

الترفيه كما تحب.
مع ميزة ™Apple CarPlay المتوفرة، فإنه يمكنك التواصل مع بعض من أكثر خصائص جهاز 

®iPhone استخدامًا، وذلك يشمل الخرائط، الموسيقى، الرسائل القصيرة ومزايا اإلتصال 

الهاتفي حيث يتم عرضها مباشرة ضمن شاشة نظام شفروليه مايلينك المتوفر. كما 
 Bose® يمكنك أيضًا التفاعل مع بعض التطبيقات الصوتية المفضلة واالستمتاع بنظام
الصوتي الفاخر المتوفر مع 9 مكبرات صوت في الطرازات المختارة، سيغمر المقصورة 

 بالصوت النقي وسيمنحك رحالت مليئة بالرفاهية والمتعة. متوفر
في طراز LTZ فقط.

األلوان

أخضر زيتوني معدني أحمر معدني

فحمي المع معدني أزرق معدنيرمادي معدنيأحمر داكنأبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات

فضي معدني أبيض صدفي ثالثي الطبقاتأسود معدنيأبيضبني داكن معدني


