
● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة

كــامــارو

األداء

حصان
650

شفروليه
مايلينك

8"
لتر

المحرك

6.2

ثانية في طراز ZL1 أوتوماتيك

التسارع

3.5
0 100

 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.

1LT2LTSSZL1التصميم الخارجي

●●—فتحة سقفية زجاجية قابلة للفتح كهربائيًا

 RS باقة مظهر●——
●———جناح خلفي، رياضي

—●——دعامة منحرفة للجناح الخلفي
RS - جناح خلفي●——

———تحسينات من ألياف الكربون على غطاء المحرك
●●●مصابيح عالية الشدة

———●تصميم البروجكتور، هالوجين
LED ،مصابيح القيادة النهارية●●●●

األداء
 محرك وقود بـ6 اسطوانات سعة 3.6 لتر

V6, DI, DOHC, VVT●●——
محرك وقود بـ8 اسطوانات سعة 6.2 لتر DI, DOHC, VVT ,V6 مع النظام النشط 

(LT1) إلدارة الوقود——●—
محرك وقود بـ8 اسطوانات سعة 6.2 لتر DI, SC, DOHC, VVT ,V6 مع النظام 

(LT4) النشط إلدارة الوقود———●

—●●●نظام العادم المزدوج
●——نظام العادم عالي األداء

●●——ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات

—●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات

———ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات
األمان والسالمة

●●●—نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●●●8 وسائد هوائية )كوبيه( 6 وسائد هوائية )الكشف(

●●●●تثبيت السرعة

●●●—تنبيه المنطقة الجانبية العمياء / تنبيه تبديل المسار

●●●●كاميرا الرؤية الخلفية

1LT2LTSSZL1المقصورة
●●●●دخول المركبة وتشغيلها بدون مفتاح

●●تشغيل المحرك عن بعد

●———تحسينات من ألياف الكربون على غطاء المحرك

●——تحكم القيادة المغناطيسية

●●●—الشحن الالسلكي للهاتف

●●●—مقاعد أمامية مهواة

●———ميزة تسجيل معلومات األداء والفيديو

●●●—ميزة العرض على الزجاج األمام

●●●●ميزة إلغاء الضجيج الفاعلة

●———تحكم اإلنطالق، تخصصي

——●—باقة اإلنارة والراحة
●●●●نظام اختيار وضعية القيادة

——●●نظام شفروليه مايلينك بشاشة قياس 8 إنش
●●نظام شفروليه مايلينك بشاشة قياس 8 إنش، نظام مالحة

———●6 مكبرات صوت معززة
Bose® 9 مكبرات صوت فاخرة من●●●

العجالت
———عجالت J "8.5×"20، أمامية و J "9.5×"20 خلفية، ألومنيوم، التصميم
—●——عجالت J "8.5×"20، أمامية و J "9.5×"20 خلفية، ألومنيوم، التصميم

———عجالت J "8.5×"20، أمامية و J "9.5×"20 خلفية، ألومنيوم، أسود
———عجالت J "8.5×"20، أمامية و J "9.5×"20 خلفية، ألومنيوم، التصميم

——●عجالت J "8.5×"20، ألومنيوم، التصميم
——عجالت J "8.5×"20، ألومنيوم، أسود

———●عجالت J "8.5×"20، ألومنيوم، التصميم
●———عجالت J "10.0×"20، أمامية و J "11.0×"20 خلفية، ألومنيوم، التصميم

هيمنة
    ترفص التواضع.



األلوان

أزرق معدنيأسود أسود معدني رمادي معدني

أحمرأصفر فاتحفضي جليدي معدنيأبيض

انطلق مع قوة الجيل السادس.

القمة في التطور والقمة في التقدم.

مرة تلو أخرى وعلى مدى ستة أجيال متتابعة، ما زالت كامارو تبهرنا بتقديم التناغم الرائع 
بين األداء المتفوق والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم المبدع المتأصل في جذورها 

العريقة، لتبقى كما كانت أيقونة في القوة والنفوذ. كامارو تقدم بنية هندسية بالكامل 
تتميز بالمتانة األكبر والوزن األخف. هل اشتقت لسماع زئيرها الهادر؟ إذن استعد 

 الستقبال الجيل السادس لسيارة كامارو األسرع واألقوى واألكثر رشاقة
من أي وقت مضى.

كامارو بالكامل هي سيارة الجيل ذات األداء العالي بكل ما تحمل هذہ الكلمات من معاني. 
ابدأ رحلتك معها بضغطة زر، واستمتع بالمزايا المتطورة كميزة العرض الملون على 

الزجاج األمامي وعتبات األبواب المُنارة باإلضافة للعديد من الخصائص التكنولوجية التي 
ستمنحك تجربة جديدة من القيادة الرائعة. اإلنارة الداخلية الخافتة تحيط بنظام الراديو وتمتد 

لفرش األبواب وحامالت األكواب لتضفي أجواًء رائعة تناسب ذوقك مع 24 لون انتقائي. 
كامارو تفخر بتكنولوجيا التواصل األحدث والتي تسطع مع شاشة اللمس الملونة قياس 

8 إنش التي يوفرها نظام شفروليه مايلينك. يتميز نظام شفروليه مايلينك الحديث بميزة 
التواصل المباشر مع الهاتف الذكي التي تتيح لك مشاهدة محتويات هاتفك الذكي بشكل 

مباشر ضمن شاشة العرض الملونة.


