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صندوق الكونسول المركزي القابل للقفل والمتوفر لدى الوكيل 
ضمن اكسسوارات شفروليه.

عتبات األبواب المنارة وبطانة األرضية الفاخرة لكل الفصول المتوفرة 
لدى الوكيل من اكسسوارات شفروليه.

غطاء الصندوق المرن والقابل للف والمتوفر لدى الوكيل من 
اكسسوارات شفروليه



ديناميكية القيادةاالعتمادية

ُصنع سيلفرادو HD الجديد كليًا بوحي من 
تراث مركبات البيك-أب بالحجم الكامل 

واألكثر اعتمادية واألطول عمرًا على 
الطريق.1 هذا يعني أنه سيكون جاهزًا 

للعمل عامًا بعد عام. تمت اختبارات األداء 
لتحاكي المتطلبات المتنوعة للسائق 

تتوفر علبة نقل الحركة بسرعتين لتقدم 
 )HIGH 2( أربع وضعيات قيادة: وهي

و )HIGH 4( و )LOW 4( باإلضافة إلى 
وضعية )AUTO 4( التي تقوم أوتوماتيكيًا 

بتعديل القوة الُمرسلة إلى المحاور األمامية 
 والخلفية وذلك لتحسين السحب.

الذي يتوقع الحصول على كل احتياجاته 
من األداء المتفوق وألطول مدة ممكنة. 

تمت جميع االختبارات لمساعدة سيلفرادو 
HD ليكون بيك-أب المهام الشاقة الذي 

يمكنك االعتماد عليه بكل ثقة، حيث 
خضع نظام سحب الهواء لمحاكاة عوامل 

تتناغم قاعدة العجالت الطويلة، الهيكل 
 المتين و حامالت الهيكل العازلة

SHEAR-STYLE لتساعد على توفير قيادة 
سلسة مع المزيد من التحكم. يوفر نظام 
التعليق مع الذراع القصير/الطويل تناغمًا 

مثاليًا ليحقق أحد أفضل تجارب القيادة 
الرائعة باإلضافة للتحكم المتميز.

الطقس القاسية، وتم وضع مكونات القيادة 
والمحاور ضمن اختبار دورة تآكل ممتدة 
ومتسارعة، وتمت عملية القيادة لنفس 

الشاحنات بظروف الحرارة الشديدة والبرودة 
القاسية.

يعمل نظام توجيه المقود بتغيير الشدة رقميًا 
لتعزيز الثبات خالل السرعات العالية والمناورة 

بالسرعات البطيئة وذلك لتوفير تحكم معزز 
على الطرقات السريعة وضمن مواقف 

 .LTZ HD السيارات. قياسي مع سيلفرادو

تشمل أنظمة تعزيز الفرملة نظام التماسك 
لمنع المركبة من الرجوع للخلف عند التوقف 
على المنحدرات، مما يوفر وقتًا إضافيًا للبدء 
بصعود المرتفع انطالقًا من نقطة التوقف 

الكامل. يتوفر أيضًا نظام مراقبة عمر الفرامل، 
ونظام فرملة التوقف الكهربائي إلى جانب 

نظامي تطبيق درجة االنحدار وتعزيز التماسك 
بما يتناسب معها عند الركن.

1 االعتمادية بحسب طول العمر: بحسب سجالت مركبات البيك-أب بالحجم الكامل من للفترة الممتدة بين 1978 - يوليو 2018 في الواليات المتحدة.



الهندسةالقوة المحركة

محرك بنزين V8 سعة 6.6 لتر مع 
ناقل حركة بـ6 سرعات

عزم 629 نيوتن متر

قوة 401 حصان

وزن القطر األقصى 7,893 كغ1, 2

محرك V8 - قوة نفخر بها. بزيادة مقدارها 22% 
بالمقارنة مع الجيل السابق، فإن محرك الوقود 

V8 سعة 6.6 لتر يقدم عزم 629 نيوتن متر.

اإلضافات المتمثلة بالحقن المباشر للوقود 
والتوقيت المتفاوت للصمامات، ستساعد على 

تعزيز قدرات القوة والكفاءة بنفس الوقت. 

أضف إلى ذلك أدائه المتفوق واعتماديته العالية 
التي يعود الفضل بها إلى حجرة االسطوانات 
المصنوعة من الحديد المصبوب والتصميم 

المدروس وأغطية التحمل ذات التصميم التصالبي.

القدرة على تحقيق أصعب المهام.
يستطيع سيلفرادو HD الجديد كليًا أن ينجز كل ما قد يخطر على بالك من 

األعمال. لقد قمنا بتحسين وتحديث كل شيء تقريبًا لنقدم لك أفضل 
شاحناتنا الخاصة بالمهام الشاقة على اإلطالق. ولتحقيق ذلك، قمنا 

باستخدام 7 أنواع مختلفة من الفوالذ، مع كل مقياس تم اختياره لتعزيز 
القدرات. هذا يعني أننا استخدمنا المادة الصحيحة في المكان الصحيح 

للمساعدة على إنجاز العمل بشكل صحيح. لقد تم تعديل كل شيء في هذه 
الشاحنة لتوفير المزيد من المتانة واالعتمادية التي تمنحك أقوى معايير 

.HD القيادة وأفضل القدرات التي ستحصل عليها مع سيلفرادو

هذا المحرك يقدم أيضًا نظام سحب هوائي  
طبيعي والذي يستقبل الهواء البارد عبر الفتحات 

العلوية للشبك.

المولدات الكهربائية المزدوجة متوفرة مع 
سيلفرادو HD، مما يسهل تأمين الطاقة 

لالكسسوارات التي تحتاجها للقيام بأعمالك. 
هذه الميزة متوفرة للمرة األولى مع محركات 

الوقود من شفروليه.

الهيكل أكثر صالبة بنسبة %20 من الجيل 
السابق. ولتحقيق هذا األمر، قمنا باستخدام 

مزيجًا من الفوالذ عالي المتانة  والفائق 
المتانة عبر المقصورة والهيكل. يتميز 

سيلفرادو HD بهيكل من النوع الصندوقي 
بتصميم السّلم مع تسع مكونات تصالبية 

مصنوعة من الفوالذ عالي المتانة، مما 

يجعله أقوى وأقسى وذلك ليقدم تجربة 
سحب أكثر ثقة وقدرة أكبر على نقل األحمال 
الثقيلة. يوفر الهيكل األمامي المدمج الجديد 

مزايا متقدمة ملحوظة وذلك عن طريق 
تقليل الكتلة وتحسين القيادة والتحكم. كما 

أنه يساعد في تقليل الضجيج واالهتزازات 
وتأثير قوى االصطدام.

يقدم نظام الفرملة اإللكتروني الخاص 
بالركن ميزتين أساسيتين هما: تطبيق درجة 
االنحدار التي تعمل بدرجات أعلى من 15٪ 

عندما ينتقل السائق بناقل الحركة لوضعية 
الركن وذلك لتعزيز الفرملة، وميزة المساعدة 

على التماسك بحسب درجة اإلنحدار عند 
الركن والتي تعزز الثبات عند المنحدرات 

لتبقي سيلفرادو في مكانه عند االنحدار 
بنسبة %8 أو أكثر. تحتفظ كلتا الميزتين 

بارتباط ناقل الحركة دوان التواء بحيث 
يمكنك التبديل بسهولة أكبر إلى الترس 

الصحيح بعد إيقاف سيلفرادو بدرجة شديدة 
االنحدار.

1 تتطلب سيلفرادو 2500HD بالمقصورة العادية طراز 2WD مع أداة القطر باستخدام العجلة الخامسة المتوفرة.
2 قبل أن تشتري مركبة أو تستخدمها للسحب، استعرض بعناية قسم القطر الموجود في دليل المالك. قد يؤدي وزن الركاب، األمتعة والخيارات أو االكسسوارات إلى تقليل ما يمكنك قطره. 



األمان والمزايا المساعدة للسائقالتكنولوجيا

تقنيات الكاميرا

تواصل أينما ذهبت.
يقدم نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي1 3 الجديد الراحة وسهولة 

االستخدام، وذلك مع شاشة لمس ملونة قياس 7 أو 8 إنش ومزايا التعريف 
الصوتي المعززة واستجابة أسرع عند االستخدام.

يقدم نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 الفاخر والمتوفر مع نظام 
المالحة سهولة في تحديد الوجهات باإلضافة لمزايا التكبير والتصغير وسحب 

شاشات الخريطة تمامًا مثل الهاتف الذكي.

الجيل التالي من الشحن الالسلكي المتوفر2 يوفر لك الشحن بطريقة سهلة 
لتبقي أجهزتك المتوافقة مشحونة طوال الوقت.

شاهدها بنفسك لتصدق كم هي رائعة.
 سيلفرادو HD الجديد كليًا يقدم باقة التكنولوجيا التي توفر كاميرات تمنحك

15 أسلوب عرض لتساعدك على ربط المقطورة بشكل أسهل وتمنحك المزيد 
من الثقة أثناء عملية القطر. يمكنك أيضًا أن تختار كاميرا عرض الصندوق أو مرآة 

كاميرا الرؤية الخلفية كمزايا فردية متوفرة.

يمكن الوصول للمشاهد الخاصة بتلك الكاميرات بكل سهولة وذلك عبر اختيار 
تطبيق الكاميرا الموجود ضمن شاشة اللمس.

بعض مشاهد الكاميرا تتطلب اكسسوارات الكاميرا المتوفرة مع عملية التركيب. غير متوافقة مع كل المقطورات. يرجى 
مراجعة الوكيل للتفاصيل. المزايا المساعدة للسائق ال تعفي السائق من مسؤولياته بقيادة المركبة بشكل آمن. على 
السائق أن يبقى متنبهًا لحركة المرور وما يحيط به ومراقبة حالة الطريق على الدوام. قد تؤثر ظروف الرؤية والطقس 

والطريق على أداء تلك المزايا. يرجى قراءة دليل المالك الخاص بمركبتك لتعرف المزيد من المعلومات المتعلقة بتلك 
.LTZ المزايا ومحدودية عملها. متوفرة فقط في طرازات

ثالثة خيارات متوفرة لمؤشرات مركز معلومات القيادة.الجيل التالي من الشحن الالسلكي المتوفر.

iPhone® التي تدعم هاتفك APPLE CARPLAY®3 متوفرة.4ميزة USB حتى ستة منافذ

التزامنا باألمان هو أهم أولوياتنا.

 الفرملة األوتوماتيكية الطارئة. بسرعات أقل من 80 كم/ساعة،
إذا أحس النظام بأن حالة اصطدام أمامي على وشك الحدوث مع 

المركبة الموجودة في الجهة األمامية، ستقوم هذه الميزة بتنبيهك 
ويمكنها أن تقوم بالفرملة الطارئة والشديدة أوتوماتيكيًا أو تعزز 

.LTZ الفرملة الشديدة التي يقوم بها السائق. متوفرة مع طراز

مؤشر المسافة الالحقة وتنبيه االصطدام األمامي. تقوم هذه 
المزايا بمراقبة مدى اقترابك من المركبة المكتشفة في الجهة 

األمامية ويمكنها أن تنبهك من احتمالية حدوث اصطدام. متوفرة 
.LTZ في

تنبيه مغادرة المسار. يقوم هذا النظام الذي يعتمد على الكاميرا 
بقراءة خطوط المسارات عند وجودها بشكل واضح ويوفر تنبيهات 
بحال االنحراف غير المتعمد عن مسار القيادة وذلك دون استخدام 

.LTZ إشارات اإلنعطاف. متوفر في

تنبيه مغادرة المسار مع تنبيه المنطقة الجانبية العمياء. تقوم هذه 
المزايا بتقديم تنبيهات على المرايا الجانبية وذلك عند اكتشاف 

مركبة مقتربة بسرعة في المسارات المجاورة باإلضافة للمركبات 
الموجودة ضمن المناطق الجانبية العمياء. متوفرة في جميع 

الطرازات.

تنبيه حركة المرور الخلفية. يمكن لهذه الميزة أن تنبهك من 
المركبات المكتشفة والتي تعبر خلف سيلفرادو HD أثناء الرجوع 

للوراء. متوفرة في جميع الطرازات.

كاميرا الرؤية الخلفية. عند الرجوع للوراء بسرعات بطيئة، تقوم هذه 
الميزة بمساعدتك عبر توفير عرضًا مباشرًا للمنطقة الموجودة مباشرة 

.LTZ ميزة العرض فائق الدقة مشمولة مع .HD خلف سيلفرادو

نظام المساعدة على الركن األمامي والخلفي .بالسرعات البطيئة، 
يمكن لهذه الميزة أن توفر تنبيهات مرتبطة بالمسافة لألجسام 

المكتشفة أمام وخلف المركبة وذلك لتساعدك على الركن. متوفرة 
في جميع الطرازات.

المصابيح الرئيسية بتقنية ®INTELLIBEAM. عند اكتشاف المصابيح 
األمامية للمركبات القادمة من الجهة األمامية أو عند اكتشاف 

المصابيح الخلفية للمركبات الموجودة في الجهة األمامية، ستقوم 
هذه الميزة بتعديل شدة مصابيح سيلفرادو HD بين الشدة المنخفضة 

.LTZ والمرتفعة بحسب الحاجة وبشكل أوتوماتيكي. متوفرة في

تنبيه مقعد السالمة. تمنحك هذه الميزة إمكانية الحصول على 
اهتزازات توجيهية من مقعد السائق بداًل من التنبيهات الصوتية، وذلك 

.LTZ لتعرف جهة المخاطر المحتملة. متوفرة في

1 يختلف عمل نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز. تتطلب الوظائف الكاملة بلوتوث وهاتفًا ذكيًا متوافقين ومنفذ USB لبعض األجهزة. 2 يقوم النظام بشحن جهاز هاتف محمول واحد متوافق. بعض األجهزة تمتلك تكنولوجيا الشحن الالسلكي بشكل مدمج وقد تتطلب بعض 
 األجهزة األخرى محواًل خاصًا أو غطاًء خلفيًا. يرجى زيارة my.chevrolet.com/learn أو مراجعة شركة االتصاالت الخاصة بك للتأكد من توافق هاتفك أو أي جهاز آخر. 3 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Apple وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة

Apple. تتطلب هواتف iPhone متوافقة وسيتم تطبيق رسوم البيانات. 4 غير متوافقة مع جميع األجهزة. 



معروض طراز ما قبل اإلنتاج. قد تتنوع المواصفات.

طراز 2500HD بمقصورة الركاب والصندوق القياسي LTZ باللون 
األحمر الداكن )لون بتكلفة إضافية( مع باقة Z71 للطرقات الوعرة، باقة 

GOOSENECK/5TH-WHEEL الستخدام العجلة الخامسة للسحب 
ودرجات الكروم المساعدة المتوفرة لدى الوكيل من اكسسوارات شفروليه.



WORK TRUCK

 WT 3500 بالمقصورة العادية والمقصورة المزدوجة ومقصورة الركاب. باإلضافة إلى التجهيزات القياسية فإن طرازHD 2500 وHD متوفر على
يشمل :

الميكانيك

التوجيه - كرة إعادة التدوير مع نظام التوجيه بتدفق الطاقة الذكية

علبة السرعة - الكترونية بسرعتين )طرازات 4×4(

التصميم الخارجي

المصدات - أسود نصف المع، في األمام والخلف

مقابض األبواب - سوداء

الزجاج - مظلل وممتص للطاقة الشمسية

الشبك - مع كلمة شفروليه، قضيب الشبك األمامي باللون األسود، ولمسات الشبك األسود مع شعار شفروليه الذهبي

المصابيح الرئيسية - هالوجين عاكسة مع مصابيح القيادة النهارية

أغطية المرايا - أسود

المرايا - عمودية للقطر، تعديل يدوي، طي يدوي مع تمديد يدوي مع مرايا محدبة سفلية

األلواح الجانبية - حزام أسود للنوافذ

خطافات السحب2 - سوداء

البوابة الخلفية - إغالق يدوي

المصابيح الخلفية - ساطعة

)2500HD( لجميع الفصول LT245/75R17E - اإلطارات

)3500HD SRW( جميع الطرقات LT275/70R18E - اإلطارات

)3500HD DRW( لجميع الفصول والطريق السريع LT235/80R17E - اإلطارات

الطرازات

 WORK TRUCK
يفخر سيلفرادو WORK TRUCK HD بتقديم اسم شفروليه 
وشعارها على الشبك األمامي. مع محرك V8 سعة 6.6 لتر 

و12 أداء تثبيت في منطقة التخزين، فإن هذا البيك-أب سيكون 
مستعدًا دائمًا إلنجاز األعمال.

ومع مرايا القطر القياسية وكاميرا الرؤية الخلفية1 وخطوط 
التوجيه المساعدة على ربط المقطورة وأداة القطر ووصلة 

القطر بـ7 مسامير وجدران الصندوق المنخفضة لتسهيل القطر 
فإنك ستكون جاهزًا لكل ما قد تحتاجه من أعمال.

المقصورة

تكييف الهواء - أحادي المنطقة

النظام الصوتي - نظام مع مكبرين للصوت )المقصورة العادية( - 6 مكبرات صوت )مقصورة الركاب(

مركز معلومات القيادة - شاشة أحادية اللون قياس 3.5 إنش

الترفيه - نظام شفروليه3 المعلوماتي  الترفيهي 3 مع شاشة لمس ملونة قياس 7 إنش، ستيريو AM/FM، البث الصوتي4 عبر بلوتوث لجهازين 
5Apple CarPlay® فاعلين، العبور عبر األوامر الصوتية للهواتف المتوافقة، ميزة

تغطية األرضية - فينيل مطاطي

الوسائط - منفذ 6USB ضمن لوحة العدادات

المقاعد - أمامية منقسمة بنسبة 40/20/40 مع تعديل يدوي بـ4 اتجاهات لمقعد السائق والراكب األمامي

المقاعد - خلفية منقسمة بنسبة 60/40 وقابلة للطي )طرازات المقصورة المزدوجة ومقصورة الركاب(

عمود المقود - قابل لإلمالة يدويًا مع ميزة اإلقفال لألمان

قماش أسود فينيل باللون األسود )معروض(

1 اطلع على دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة المتعلقة بالمواصفات وحدود عملها. 2 لتجنب خطر اإلصابة ال تستخدم خطافات السحب لتسحب مركبة أخرى. راجع دليل المالك للمزيد من المعلومات. 3 يختلف عمل نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز. تتطلب الوظائف 
الكاملة بلوتوث وهاتفًا ذكيًا متوافقين ومنفذ USB لبعض األجهزة. 4 بعض األجهزة تمتلك تكنولوجيا الشحن الالسلكي بشكل مدمج وقد تتطلب بعض األجهزة األخرى محواًل خاصًا أو غطاًء خلفيًا. يرجى زيارة my.chevrolet.com/learn أو مراجعة شركة االتصاالت الخاصة بك للتأكد من توافق 

هاتفك أو أي جهاز آخر. 5 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Apple وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة Apple. تتطلب هواتف iPhone متوافقة وسيتم تطبيق رسوم البيانات. 6 غير متوافقة مع جميع األجهزة. 



LT

 LT فإن طراز WT 3500 بالمقصورة العادية والمقصورة المزدوجة ومقصورة الركاب. باإلضافة أو باالستبدال مع مزاياHD 2500 وHD متوفر على
يشمل :

الميكانيك

تحكم فرملة المقطورة - مدمج

التصميم الخارجي

المصدات - كروم، في األمام والخلف

مقابض األبواب - بلون الهيكل

الشبك - مع كلمة شفروليه، قضيب الشبك األمامي من الكروم، ولمسات الشبك بلون الهيكل مع شعار شفروليه الذهبي

المرايا - عمودية للقطر، زجاج علوي قابل للتدفئة، تعديل كهربائي، طي يدوي مع تمديد يدوي مع مرايا محدبة سفلية وإشارات اإلنعطاف المدمجة

EZ Lift البوابة الخلفية - يدوية مع ميزة

المقصورة

بوصلة - مثبتة ضمن لوحة العدادات

تثبيت السرعة - الكتروني مع ميزة التثبيت والمتابعة

أقفال األبواب - كهربائية مع ميزة الحماية من اإلقفال والمفتاح بالداخل )المقصورة العادية(

مركز معلومات القيادة - شاشة ملونة قياس 4.2 إنش مع مزايا التخصيص من قبل السائق

الترفيه - نظام شفروليه1 المعلوماتي الترفيهي 3 مع شاشة لمس ملونة قياس 8 إنش، ستيريو AM/FM، البث الصوتي2 عبر بلوتوث لجهازين 
3Apple CarPlay® فاعلين، العبور عبر األوامر الصوتية للهواتف المتوافقة، ميزة

تغطية األرضية - سجاد ملون

سجاد األرضية - فينيل، في األمام والخلف

الوسائط - منفذي 4USB ضمن لوحة العدادات

دخول المركبة بدون مفتاح مع التحكم عن بعد

المقاعد - أمامية منقسمة بنسبة 40/20/40 مع مسند الذراع الذي يضم حيز تخزين مغطى 

عجلة القيادة - مثبت عليه أزرار التحكم بالنظام الصوتي، ميزة تثبيت السرعة والتحكم بالهاتف

النوافذ - كهربائية مع ميزة الفتح/اإلغالق السريع جهة السائق، ميزة الفتح السريع جهة الراكب األمامي )المقصورة العادية(

الطرازات

 LT
اترك حضورًا جريئًا. سيلفرادو LT HD يجمع بين المظهر 

المتميز والقدرات العالية. المصدات وقضيب الشبك 
المصنوعين من الكروم يكمالن المظهر الرائع لعجالت 

األلومنيوم المشغول قياس 17 إنش ومقابض األبواب 
بلون الهيكل.

البوابة الخلفية مع ميزة EZ LIFT وتحكم فرملة المقطورة 
تاتيان بشكل قياسي. في المقصورة، ستجد شاشة اللمس 

الملونة قياس 8 إنش ومركز معلومات القيادة المعزز.
قماش فاخر رمادي فاتح جلد فاخر رمادي فاتح - أسطح جلدية للمقاعد في الجهة األمامية 

)معروضة(

1 يختلف عمل نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز. تتطلب الوظائف الكاملة بلوتوث وهاتفًا ذكيًا متوافقين ومنفذ USB لبعض األجهزة. 2 بعض األجهزة تمتلك تكنولوجيا الشحن الالسلكي بشكل مدمج وقد تتطلب بعض األجهزة األخرى محواًل خاصًا أو غطاًء خلفيًا. يرجى 
زيارة my.chevrolet.com/learn أو مراجعة شركة االتصاالت الخاصة بك للتأكد من توافق هاتفك أو أي جهاز آخر. 3 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Apple وتخضع لشروط وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة Apple. تتطلب هواتف iPhone متوافقة وسيتم 

تطبيق رسوم البيانات. 4 غير متوافقة مع جميع األجهزة. 



LTZ

 LTZ فإن طراز LT 3500 بمقصورة الركاب. باإلضافة أو باالستبدال مع مزاياHD 2500 بالمقصورة المزدوجة ومقصورة الركاب وHD متوفر على
يشمل :

الميكانيك
خطوط التوجيه للقطر مع عرض لعملية القطر1

التوجيه - نظام المساعدة الرقمي متنوع الشدة للتوجيه

علبة نقل الحركة - Autotrac بسرعتين الكترونية فاعلة )طرازات 4×4(

التصميم الخارجي

مقابض األبواب - كروم

LED - مصابيح الضباب

الشبك - شبك مع كلمة شفروليه، قضيب الشبك األمامي من الكروم، ولمسات الشبك من الكروم مع شعار شفروليه الذهبي

المصابيح الرئيسية - LED عاكسة مع مصابيح LED المتميزة للقيادة النهارية

أغطية المرايا - كروم

المرايا - عمودية للقطر، مدفأة مع ميزة التعتيم األوتوماتيكي للزجاج العلوي )جهة السائق والراكب األمامي(، قابلة للتعديل كهربائيًا وللطي كهربائيًا 
وللتمديد كهربائيًا مع مرايا سفلية محدبة وإشارات اإلنعطاف المدمجة ومصابيح أرضية وإنارة محيطية وإنارة إضافية

األلواح الجانبية - حزام من الستانلس ستيل للنوافذ

منفذ طاقة - 230 فولط )حتى 400 واط، مشترك مع منفذ الطاقة في لوحة العدادات 230 فولط(، مثبت ضمن الصندوق

البوابة الخلفية - مع ميزة EZ Lift، تتضمن ميزة اإلقفال والتحرير الكهربائي

LED - المصابيح الخلفية

)2500HD( جميع الطرقات LT275/70R18E - اإلطارات

)SRW بطانة حيز العجالت - الخلفية )طرازات

الطرازات

 LTZ
سيلفرادو LTZ يتميز بكل المعايير مع المظهر الراقي 

واألداء الفائق. شبك الكروم وأغطية المرايا المصنوعة 
من الكروم ومقابض األبواب الكرومية باإلضافة للمسات 
الكروم على الشبك، تتناغم جميعها بكل أناقة مع مصابيح 

LED الرئيسية والمصابيح الخلفية ومصابيح القيادة 
النهارية ومصابيح الضباب.

نظام القطر المتقدم سيكون قياسيًا، باإلضافة إلى المرايا 
القابلة للتمديد والطي كهربائيًا، أضف إلى كل ذلك علبة 
السرعة ®AUTOTRAC بسرعتين )طرازات 4×4( والبوابة 

الخلفية مع ميزة EZ LIFT واإلقفال والتحرير الكهربائي 
وميزة فتح المركبة وتشغيلها بدون مفتاح والمقاعد 

األمامية الجلدية.

قماش فاخر جلد فاخر - أسطح جلدية للمقاعد في الجهة األمامية )معروضة(

المقصورة

تكييف الهواء - أوتوماتيكي ثنائي المنطقة مع إعدادات المناخ الفردية للسائق والراكب األمامي

مزيل الضباب - الزجاج الخلفي

الترفيه - نظام شفروليه2 المعلوماتي الترفيهي 3 بالس مع شاشة لمس ملونة عالية الدقة قياس 8 إنش، ستيريو AM/FM، البث الصوتي3 عبر 
بلوتوث لجهازين فاعلين، ميزة ®4Apple CarPlay. التعريف الصوتي وتطبيقات ضمن المركبة5

فتح المركبة وتشغيلها بدون مفتاح

الوسائط - منفذي 6USB وقارئ بطاقات SD ضمن لوحة العدادات ومنفذي 6USB للشحن فقط في الصف الثاني من المقاعد

الذاكرة - وضعيتي ذاكرة لمقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا باإلضافة إلعدادات المرايا الخارجية

المرآة - الرؤية الخلفية، تعتيم أوتوماتيكي

منافذ الطاقة - 230 فولط )حتى 400 واط، مشترك مع منفذ الطاقة في لوحة العدادات 230 فولط(، في لوحة العدادات، 12 فولط إضافي، في 
الجهة الخلفية

HD كاميرا الرؤية الخلفية1 - فائقة الوضوح

نظام تشغيل المركبة عن بعد

المقاعد - خلفية منقسمة بنسبة 60/40 وقابلة للطي مع حيز تخزين أسفل المقاعد ومسند ذراع مركزي قابل لإلخفاء مع حاملي أكواب )تشمل حيز 
تخزين في ظهر المقعد في طراز مقصورة الركاب(

المقاعد - مدفأة، قابلة للتعديل كهربائيًا بـ10 اتجاهات لمقعد السائق والراكب األمامي جهة النافذة مع ميزة تعديل منطقة أسفل الظهر كهربائيًا

عمود المقود - قابل للتعديل األفقي والعمودي يدويًا مع ميزة اإلقفال الكهربائي لمنع السرقة

عجلة القيادة - مدفأة وملفحة بالجلد

نظام الحماية ضد السرقة - الدخول غير المصرح به

النوافذ - كهربائية مع ميزة الفتح/اإلغالق السريع جهة السائق والفتح السريع فقط لباقي النوافذ

أسطح المقاعد األمامية من الجلد األسود المثقب

أسطح المقاعد األمامية من الجلد الرمادي الفاتح المثقب )معروض(

1 اطلع على دليل المالك للمزيد من المعلومات الهامة المتعلقة بالمواصفات وحدود عملها. 2 يختلف عمل نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز. تتطلب الوظائف الكاملة بلوتوث وهاتفًا ذكيًا متوافقين ومنفذ USB لبعض األجهزة. 3 بعض األجهزة تمتلك تكنولوجيا الشحن 
الالسلكي بشكل مدمج وقد تتطلب بعض األجهزة األخرى محواًل خاصًا أو غطاًء خلفيًا. يرجى زيارة my.chevrolet.com/learn أو مراجعة شركة االتصاالت الخاصة بك للتأكد من توافق هاتفك أو أي جهاز آخر. 4 واجهة المستخدم الخاصة بالمركبة هي من منتجات شركة Apple وتخضع لشروط 

وأحكام بيان الخصوصية الخاص بشركة Apple. تتطلب هواتف iPhone متوافقة وسيتم تطبيق رسوم البيانات. 5 تتنوع تطبيقات نظام شفروليه المعلوماتي الترفيهي بحسب الطراز، يرجى التواصل مع الوكيل للمزيد من المعلومات. 6 غير متوافقة مع جميع األجهزة. 


