
● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة

كــامــارو
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ثانية في طراز ZL1 أوتوماتيك
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 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.

 لعبة السرعة    
          والتسارع.

نظام شفروليه 
المعلوماتي 

الترفيهي 8"
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●●●●نظام اختيار وضعية القيادة

——فرش داخلي جلدي / بني

●——فرش داخلي من الجلد الفاخر / أسود

——جلد / أسود

——فرش داخلي من الجلد / رمادي

———فرش داخلي قماشي / أسود

———فرش داخلي قماشي / رمادي

———لوحة داخلية / ألياف الكربون

——باقة التحسينات الداخلية الجلدية باللون األبيض السيراميكي

——باقة التحسينات الداخلية الجلدية باللون األحمر

الراحة

●●●●دخول المركبة وتشغيلها بدون مفتاح

●●تشغيل المحرك عن بعد

——●—باقة اإلنارة والراحة

●●●—تعديل مقعد السائق مع ميزة الذاكرة

●——تحكم القيادة المغناطيسية االنتقائية

●———الشحن الالسلكي للهاتف

●●●—مقاعد أمامية مهواة

●———ميزة تسجيل معلومات األداء والفيديو

●●●—ميزة العرض على الزجاج األمامي

●●●●ميزة إلغاء الضجيج الفاعلة

●———تحكم اإلنطالق، تخصصي

العالمات واللصاقات

——شريط مركزي أسود

—شريط مركزي فضي

———شريط مركزي أسود معدني

—شريط مركزي أبيض لؤلؤي ثالثي الطبقات

———شريط مركزي أسود معدني

—شرائط الرالي باللون األبيض اللؤلؤي

———شرائط الرالي باللون األسود المعدني

—شرائط الرالي الفضية

——شرائط الرالي السوداء

المعلومات والترفيه

——●●نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 بشاشة لمس HD فائقة الوضوح ملونة قياس 8 إنش

●●نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 بشاشة لمس HD فائقة الوضوح ملونة قياس 8 إنش مع نظام المالحة

———●6 مكبرات صوت معززة عالية األداء

9 مكبرات صوت فاخرة من ®BOSE )كوبيه فقط(
7 مكبرات صوت فاخرة من ®BOSE )كشف فقط(
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التصميم الخارجي

●●—فتحة سقفية زجاجية قابلة للفتح كهربائيًا )كوبيه فقط(

————التحكم عن بعد، سقف قابل للكشف والطي كهربائيًا )كشف فقط(

 RS باقة مظهر ●——

●———جناح خلفي، رياضي

—●——دعامة منحرفة للجناح الخلفي

RS - جناح خلفي●——

●●●مصابيح القيادة النهارية

●●●مصابيح عالية الشدة

LED ،مصابيح القيادة النهارية●●●●

———تحسينات من ألياف الكربون على غطاء المحرك

المحرك / الشاسيه

DI, DOHC, VVT سعة 3.6 لتر V6 محرك وقود بـ6 أسطوانات●●——

—●——محرك وقود بـ8 أسطوانات V8 سعة 6.2 لتر DI, VVT مع النظام النشط إلدارة الوقود

●———محرك وقود بـ8 أسطوانات V8 سعة 6.2 لتر DI, SC, VVT مع النظام النشط إلدارة الوقود

المزايا الميكانيكية

—●●●نظام العادم المزدوج

●——نظام العادم عالي األداء

——●●نظام التعليق للقيادة - رياضي

—●——نظام التعليق للقيادة - عالي األداء

●———نظام التعليق الخاص بالقيادة والتحكم

ناقل الحركة

●●——ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات

——●●ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات

األمان

●●●—نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●●●6 وسائد هوائية )كشف فقط(

● ●●●8 وسائد هوائية )كوبيه فقط(

●●●—تنبيه االصطدام األمامي

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

●●●●كاميرا الرؤية الخلفية

المقصورة

●●●—لوحة عدادات السائق )رسومات معززة متعددة األلوان(

●———عجلة قيادة ملفحة بالجلد المخملي

—●●●عجلة قيادة ملفحة بالجلد

●●●—غطاء عتبة الباب، مع إنارة



األلوان

أزرق معدنيأسود

برتقالي

أسود معدني رمادي داكن معدني

أحمررمادي معدنيفضي جليدي معدنيأبيض

تم تكريمها من قبل الخبراء.

مزايا التواصل الرائعة.

لطالما ُعرفت بقيادتها الرائعة وتصاميمها الجميلة، واآلن كامارو أروع من أي وقت مضى.
لقد قال النقاد كلمتهم. "كامارو هي من السيارات األكثر تطورًا التي يقودها السائقون على 

 مستوى العالم،" وهو ما قالته مجلة Car and Driver في إصدارها الخاص بأفضل
10 سيارات لعام 2018، حيث كانت كامارو ضمن القائمة للمرة الثالثة على التوالي. هذه 

هي الشراكة التي ننوي اإلبقاء عليها.

حازت كامارو عالية األداء على المزيد من المرونة والتميز مع الجيل الجديد لنظام شفروليه 
 المعلوماتي الترفيهي. وهذا النظام يوفر شاشة اللمس الملونة فائقة الوضوح قياس

8 إنش المتوفرة على الطرازات المختارة. النظام الجديد يقدم ميزة البلوتوث لمستخدمين 
اثنين مع إمكانية إنشاء العديد من الملفات لعدة مستخدمين. يمكنك اآلن أيضًا أن تستلم 

تحديثات أوتوماتيكية للبرنامج دون الحاجة لزيارة الوكيل المعتمد.


