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● قياسي،  متوّفر، — غير متوّفراختر مزايا المركبة

ُصنعت
        لتتفوق.

األمان

وسائد هوائية
6

العدد األقصى للمقاعد

مقاعد
5

العزم
األقصى

عند 4200 دد
380

نيوتن متر

المواصفات المطروحة والمبينة ليست أساسية على جميع الطرازات.
السعر ال يتضمن رسوم التسجيل ورسوم لوحات المركبة ورسوم التأمين أو نقل المركبة.
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التصميم الخارجي

●صندوق بطالء خاص للحماية

—   صندوق البيك-أب المشطوب

●●●●كاميرا الرؤية الخلفية

المحرك/الشاسيه
 ،E85 و قدرات )SFI( سعة 6.0 لتر مع التوقيت المتفاوت للصمامات، حقن متتابع للوقود Vortec V8 ،المحرك

●●●●بقوة 360 حصان عند 5400 دد وعزم 515 نيوتن متر عند 4200دد

  تحكم نزول المنحدرات

●●●— التوجيه: كهربائي، مع نظام المساعدة الرقمي للتوجيه

 علبة نقل الحركة: ناقل مثبت أرضيًا
نقل الكتروني مع أنظمة تحكم بقرص دوراني

●

 ●
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●
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ناقل الحركة: أوتوماتيكي سداسي السرعات، بتحكم الكتروني مع ميزة overdrive ووضعية السحب والقطر، 
●●●●يتضمن نظام الفرملة المتدرج ونظام الفرملة المتدرج باالستعانة بقدرات المحرك

باقة القطر: منصة لعقدة الربط )قياس 2.5" مع مدخل لطراز HD(، مشبك كهربائي سباعي األسالك مع دارات 
القطر المستقلة والمزودة بصمام كهربائي والمتصلة مع أداة توصيل مختومة وذات 7 اتجاهات، أداة توصيل 

ذات 4 اتجاهات لالستخدام مع المقطورات بدون الفرملة
●●●●

األمان والسالمة

الوسائد الهوائية )2500HD(: وسائد هوائية أحادية المرحلة أمامية ولإلصطدام الجانبي لمنطقة الصدر للسائق 
والراكب األمامي، ووسائد ستارية رأسية لإلصطدام الجانبي لركاب الجهات الخارجية بصفي المقاعد األمامية 

والخلفية أحادية المرحلة أمامية للسائق وأمامية ثنائية المرحلة للراكب األمامي، لإلصطدام الجانبي لمنطقة الصدر 
مثبتة في المقعد للسائق والراكب األمامي، وستارية رأسية لإلصطدام الجانبي للجهات الخارجية لصفي المقاعد 
األمامية والخلفية، تتضمن نظام استشعار وجود الراكب في مقعد الراكب األمامي مع نظام خاص بالرضع فقط 

 اليقاف تفعيل عملها ونظام وضعية تنبيه تذكير وضع حزام األمان للراكب.
لإلصطدام الجانبي لمنطقة الصدر للسائق والراكب األمامي األيمن، وستارية رأسية لإلصطدام الجانبي للجهات 

الخارجية لصفي المقاعد األمامية والخلفية
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●●●●بوابة خلفية بميزة القفل عن بعد

●●— نظام الحماية من السرقة: للدخول غير المشروع

●—تنبيه اإلصطدام األمامي

●—تنبيه مغادرة المسار

●—مقعد تنبيه األمان للسائق

المقصورة

— — فتحة السقف: كهربائية

عمود المقود: قابل لإلمالة يدويًا مع ميزة قفل منع السرقة وتعديل يدوي أفقي وعمودي
●

 —
—
●

 —
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●●— لوحة الشحن الالسلكي

أنظمة الصوت
نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بشاشة لمس ملونة قياس 7 إنش، ستيريو AM/FM مع ميزة البث الصوتي 

— — — ●عبر بلوتوث للهواتف المختارة، ميزة ™Android Auto وميزة ™Apple CarPlay للهواتف المتوافقة

نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بشاشة لمس ملونة قياس 8 إنش، ستيريو AM/FM مع ميزة المسح والبحث 
وساعة رقمية، ميزة البث الصوتي عبر بلوتوث للهواتف المختارة، منافذ USB ومنفذ إدخال إضافي وتكنولوجيا 

التفعيل الصوتي للراديو والهاتف مع قدرات ميزة ™Apple CarPlay للهواتف المتوافقة
 —●— —

نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي مع المالحة بشاشة لمس ملونة قياس 8 إنش، ستيريو AM/FM مع ميزة 
المسح والبحث وساعة رقمية، ميزة البث الصوتي عبر بلوتوث للهواتف المختارة، منافذ USB ومنفذ إدخال 

إضافي وتكنولوجيا التفعيل الصوتي للراديو والهاتف مع قدرات ميزة ™Apple CarPlay للهواتف المتوافقة
 —●●

●●●— مشغل CD/MP3 أحادي الفتحة

●●●التوصيل الشخصي مع ميزة بلوتوث إلى نظام الصوت الخاص بالمركبة

— —●●نظام صوتي مع 6 سماعات صوت

نظام ®BOSE الصوتي الفاخر مع 6 سماعات صوت )نظام صوتي مع 7 سماعات صوت تشمل مضخم الصوت 
●●—— مع المقاعد الحاضنة(

باقة الترفيه الخاصة بالمقاعد الخلفية: مشغل ®DVD/Blu-ray خلفي مع شاشة عرض LCD قياس 9.2 إنش، 
●●— — سماعتي رأس السلكيتين وتحكم A/V عن بعد



مفهوم جديد للقوة الفائقة.

الدخول السهل لهاتفك الذكي.

قدرات عالية ومتطورة وُيعتمد عليها. سيلفرادو يجمع بين القوة الفائقة والتكنولوجيا 
المتقدمة ليثبت نفسه ويتربع على القمة بالنسبة لإلعتمادية وطول العمر ضمن فئة 

شاحنات البيك-أب بالحجم الكامل.
 LED مظهر مهيب ومفعم بالقوة يتجلى بالواجهة األمامية وغطاء المحرك ومصابيح

المتميزة. محرك VORTEC V8 سعة 6.0 لتر يقدم القوة والكفاءة العالية ليرفع مستوى 
المنافسة ألقصى الحدود. أضف إلى ذلك الهيكل الفوالذي فائق المتانة الذي أثبت قوته 

واعتماديته العالية.

التوافقية مع ميزة ™APPLE CARPLAY وميزة ™ANDROID AUTO تتيح لك التفاعل 
مع تطبيقات مختارة للهواتف الذكية. هذہ األنظمة تأخذ بعض من مزايا هاتفك وتضعها 
ضمن شاشة نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بطريقة ذكية وبسيطة. يمكنك دخول 
هاتفك والرسائل النصية القصيرة والموسيقى باإلضافة إلى بعض التطبيقات الصوتية 

المفضلة.
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