
  ماليبو 250 حصان

● قياسي  متوّفر — غير متوّفراختر مزايا المركبة

قوة تفوق
     كل توقعاتك.

كم/لتر

استهالك الوقود
  )متنوع(

14.2

 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.

الهاتف
متوفرة

التواصل

األداء

حصان
250

لتر

محرك توربو

2.0

LTLTZالتصميم الخارجي

●●مصابيج ضباب خلفية

●●مصابيح رئيسية هالوجين

●●عادم كروم مزدوج

HID مصابيح رئيسية عالية الشدة●—

LED مصابيح خلفية—●

●●مصابيح LED للقيادة النهارية

●●عجالت فوالذ قياس 16 إنش

——عجالت معدنية قياس 17 إنش

●●عجالت معدنية قياس 18 إنش

LTLTZالتكنولوجيا

●نظام شفروليه مايلينك بشاشة لمس قياس 7 إنش، مع التواصل المباشر مع الهاتف الذكي

—●نظام شفروليه مايلينك بشاشة لمس قياس 8 إنش، مع التواصل المباشر مع الهاتف الذكي

●—نظام الصوت القياسي مع 6 مكبرات صوت

●●نظام ®BOSE الصوتي الفاخر مع 9 مكبرات صوت ومضخم صوت

●●بلوتوث

LTLTZالمقصورة

—●قماش رمادي

—جلد رمادي داكن/رمادي متوسط

—جلد رمادي داكن/بني

●—جلد رمادي داكن/رمادي متوسط )مقاعد أمامية مهواة(

—جلد رمادي داكن/بني )مقاعد أمامية مهواة(

LTLTZاألمان 

●●كاميرا الرؤية الخلفية

—●4 وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي )أمام وجانب المقعد(

 6 وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي )أمام وجانب المقعد
●—وباتجاہ السقف(

—●نظام المساعدة على الركن الخلفي

●●مؤشر ضغط الهواء في اإلطارات

نظام األمان الفاعل للمساعدة على البقاء في المسار
●—نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي

النظام نصف األوتوماتيكي للمساعدة على الركن
نظام اكتشاف المشاة

باقة مزايا األمان الفاعلة والمتقدمة
حساس تجنب اإلصطدام وتخفيفه، سرعات بطيئة

—حساس تجنب اإلصطدام وتخفيفه، أثناء حركة المركبة لألمام، ما قبل الفرملة والفرملة الذكية

حساس مؤشر المسافة الالحقة
حساس مؤشر تنبيه اإلصطدام األمامي
حساس مؤشر تنبيه حركة المرور الخلفية

●●تنبيه المنطقة الجانبية العمياء

●●نظام المساعدة على البدء بصعود المرتفعات / StabiliTrak للتحكم االلكتروني بالثبات

LTLTZمزايا الراحة

●●منفذ USB أمامي

●●تشغيل المحرك بكبسة زر وتشغيل المحرك عن بعد

●●فتحات تكييف الهواء في الجهة الخلفية

●فتحة سقف زجاجية قابلة لإلنزالق

●●تحكم تثبيت السرعة االلكتروني

—تثبيت السرعة التكيفي مع ميزة قف/انطلق

●●تعديل كهربائي لمنطقة أسفل الظهر لمقعد السائق باتجاهين

●منفذ كهربائي في الجزء الخلفي من الكونسول األمامي بفرق جهد ٢٣٠ فولط

●●باقة الراحة والمالئمة

—باقة نظام المالحة

—●تعديل مقعد السائق بـ 6 اتجاهات يدويًا

—●تعديل مقعد الراكب األمامي بـ 4 اتجاهات يدويًا

●تعديل مقعد السائق بـ 8 اتجاهات كهربائيًا

●تعديل مقعد الراكب األمامي بـ 4 اتجاهات كهربائيًا

●تعديل كهربائي لمنطقة أسفل الظهر لمقعد السائق باتجاهين

●—مقاعد أمامية مهواة للسائق والراكب األمامي

●باقة الذاكرة لمقعد السائق / تعمل كهربائيًا

●—تحكم أوتوماتيكي ثنائي المنطقة بالمناخ في الجهة األمامية

—●نظام تكييف الهواء مع تحكم الكتروني



محرك توربو سعة 2.0 لتر القوي. 
 لكل عشاق القيادة الرائعة. ندعوكم لخوض تجربة القيادة الرائعة مع محرك توربو سعة
2.0 لتر بقوة 250 حصان وعزم 352 نيوتن متر مع ناقل الحركة األوتوماتيكي سداسي 
السرعات الذي يقدم نقالت الحركة السلسة والدقيقة. إنه األداء الذي سيمنحك شعورًا 

رائعًا بالتفوق باإلضافة لالبتسامة التي سترتسم على وجهك عندما تعرف بأن استهالك 
الوقود سيكون بمعدل 14.2 كم/لتر.

الترفيه كما تحب.
مع ميزة Apple CarPlayTM 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 يمكنك أيضًا التفاعل مع بعض التطبيقات الصوتية المفضلة.

األلوان

أزرق معدنيرمادي معدني

أحمر معدني

أبيضفضي جليدي معدنينحاسي معدني

أبيض صدفي ثالثي الطبقاتأسود معدني


