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●●●●●تحكم   أوتوماتيكي   بتشغيل   وإطفاء   المصابيح   الرئيسية

——●●●مصابيح   رئيسية   هالوجين
LED مصابيح   رئيسية———●●

LED مصابيح خلفية—●●

●●●●●مصابيح   LED   للقيادة   النهارية

●●———تحديد   مستوى   ارتفاع   المصابيح   الرئيسية   أوتوماتيكيًا

مزايا   الراحة
●●—منفذ   USB   أمامي

●●●●●تشغيل   المحرك   بكبسة   زر

●●●●●فتحات   تكييف   الهواء   في   الجهة   الخلفية

●●—فتحة سقف زجاجية قابلة لالنزالق

—●●●●تحكم   تثبيت   السرعة   االلكتروني
●●—تشغيل   المحرك   عن   بعد

●●●●●ميزة تشغيل المركبة عن بعد

●●—تعديل   كهربائي   لمنطقة   أسفل   الظهر   لمقعد   السائق   باتجاهين

●●●●●منفذ   كهربائي   في   الجزء   الخلفي   من   الكونسول   األمامي   بفرق   جهد  230 فولط   

———باقة الراحة والمالءمة
LT باقة الراحة المتعّلقة بطراز—●●

●●—جديد! نظام صوتي، نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 مع نظام مالحة وشاشة ملونة قياس 8 إنش ومع ميزة االتصال بالهاتف

——●●●نظام صوتي، نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 وشاشة ملونة قياس 8 إنش ومع ميزة االتصال بالهاتف
——●●●نظام صوتي قياسي بـ6 مكبرات

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

——●●●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

●●—باقة   الذاكرة   لمقعد   السائق  /  تعمل   كهربائيًا

●●———مقاعد   أمامية   مهواة   للسائق   والراكب   األمامي

——●●●مكيف هواء مع تحكم كهربائي
●●—تحكم   أوتوماتيكي   ثنائي   المنطقة   بالمناخ   في   الجهة   األمامية

——●●●مركز   معلومات   القيادة   مع   شاشة   عرض    أحادية اللون
●●—مركز معلومات القيادة المحّسن مع شاشة عرض ملونة قياس 8 إنش

  ماليبو

● قياسي  متوّفر — غير متوّفر

بنـزيـن أقـــل. 
         وقــت أكـثـر.

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.
مزايا األمان ال تعفي السائق من مسؤولياته بقيادة المركبة بشكل آمن. على السائق أن يبقى متنبهًا لحركة المرور وما يحيط به ومراقبة حالة الطريق على الدوام. يرجى قراءة دليل المالك الخاص بمركبتك لتعرف المزيد عن معلومات السالمة.

 لتر توربو

المحرك

2.0 / 1.5
األداء

حصان
250 / 163

كم/لتر

استهالك الوقود

8 إنش16.7 / 14.2
شاشة لمس قياس

قياسية
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المحرك والمزايا   الميكانيكية
—●—●●محرك توربو يعمل بالوقود،  4 اسطوانات،   سعة   1.5   لتر

Sidi ،DOHC ،VVT ،محرك توربو،  4 اسطوانات،   سعة   2.0   لتر——●—●

—●—●●نظام تحكم اإليقاف والتشغيل للمحرك
—●—●●نظام التحكم بالضجيج، وإلغاء الضجيج النشط

األمان   والسالمة
●●●●—كاميرا خلفية رقمية عالية الدقة

————●وسادتين هوائيتين أماميتين للسائق والراكب األمامي
——●●—4 وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي )أمامية وعلى جانب المقعدين(

●●———6 وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي )المقعد األمامي ومن جانب السقف(

——نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي
●●●●●مؤشر ضغط الهواء في اإلطارات

I باقة األمان المطورة
●—تنبيه   المنطقة   الجانبية   العمياء

●—حساس   مؤشر   تنبيه   حركة   المرور   الخلفية

—●نظام   المساعدة   على   الركن   الخلفي

II باقة األمان المطورة
●————حساس   مؤشر   تنبيه   اإلصطدام   األمامي

●————حساس   مؤشر   المسافة   الالحقة

●————نظام   األمان   الفاعل   للمساعدة   على   البقاء   في   المسار

●————نظام   اكتشاف   المشاة

باقة أمان السائق المطورة
●————تثبيت   السرعة   التكيفي   مع   ميزة   قف / انطلق

●————النظام   نصف   األوتوماتيكي   للمساعدة   على   الركن

●————حساس تجنب االصطدام وتخفيفه، سرعات بطيئة

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

التصميم
●—●——عادم   كروم   مزدوج

————●نوافذ   كهربائية  -  مع   ميزة   الفتح   السريع   جهة   السائق
●●●●—نوافذ   كهربائية  -  مع   ميزة   الفتح   واإلعالق   السريع   جهة   السائق

●●●●●نوافذ   كهربائية  -  مع   ميزة   الفتح   السريع   جهة   الراكب   األمامي

اختر مزايا المركبة



وأخيرًا حضرت سيارة تفوق كل توقعاتك.

تواصل سهل مع هاتفك الذكي.
يوّفر لك نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي القدرة على االتصال دون استخدام اليدين 

وتشغيل الموسيقى ومزايا االتصال الهاتفي حيث يتم عرضها مباشرة ضمن شاشة نظام 
شفروليه المعلوماتي 3 الترفيهي المتوفر. كما يمكنك أيضًا التفاعل مع بعض التطبيقات 

عبر األوامر الصوتية.

تصميمها المحّدث والمتقن يلتقي بحيوية تجربة القيادة في ماليبو 2019 لتأخذك حيث 
تريد. تحيطك ماليبو LTZ بالرفاهية في جميع التفاصيل التي تتنوع بين مقاعد أمامية 
مدفأة ومهواة، ومقاعد مدفأة جديدة لركاب الجهات الخارجية في الصفوف الخلفية، 

ومكيف هواء ثنائي المنطقة بتحكم أوتوماتيكي.
ستساعدك تكنولوجيا األمان المتقدمة على إبقائك مطلعًا على جميع تفاصيل القيادة 

وتحذيرك في حال االصطدام المحتمل..

األلوان

أبيضفضي معدني

أخضر داكن معدنيأزرق داكن معدني

أحمر معدنيرمادي داكن معدنيأسود

نحاسي معدنيأبيض صدفي ثالثي الطبقات


