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م َ
ُ
ص ِّ
مت للمغامرة
تخطف  ASXالجديدة األنفاس بتصميمها األمامي والخلفي
المُ تجدِّد مع مزيد من الصالبة والمتانة .فلسفة التصميم المرتكزة
ّ
وحي الحمولة المتح ّرك ،يعكسان قدرتها عىل
عىل الرحابة والثبات،
الذهاب اىل أي مكان ،بينما نظام الدفع الرباعي الذي يتم التحكم به
ً
إلكرتونيا يساعدك عىل بلوغ أي موقع مقصود .وأينما كانت وجهتك،
من السهل البقاء عىل تواصل واالستمتاع بالرحلة مع أحدث أنظمة
المعلومات والرتفيه والتكنولوجيا الذكية.
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خري رفيق كل يوم

ً
تبعا للسوق .يُرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبييش موتورز المحيل لديك لمزيد من المعلومات التفصيلية.
مالحظة :بعض التجهزيات قد تختلف من حيث المظهر أو مدى توفرها
بشكل دائم عن القيادة السليمة واآلمنة.
الصور المعروضة هي ألهداف تصويرية فقط .يُرجى توضيب أو حفظ األغراض الصغرية و/أو المقتنيات األخرى .السائق مسؤول
ٍ
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وسيلتك لالستمتاع بالعطلة

ً
تبعا للسوق .يُرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبييش موتورز المحيل لديك لمزيد من المعلومات التفصيلية.
مالحظة :بعض التجهزيات قد تختلف من حيث المظهر أو مدى توفرها
بشكل دائم عن القيادة السليمة واآلمنة.
الصور المعروضة هي ألهداف تصويرية فقط .يُرجى توضيب أو حفظ األغراض الصغرية و/أو المقتنيات األخرى .السائق مسؤول
ٍ

10/7/19 2:18 PM

ASX_Arabic_Catalog.indd 5-6

إجلس واسرتح.
كل األمور تحت سيطرتك.

ً
تبعا للسوق .يُرجى استشارة وكيل/
مالحظة :بعض التجهزيات قد تختلف من حيث المظهر أو مدى توفرها
موزع ميتسوبييش موتورز المحيل لديك لمزيد من المعلومات التفصيلية.
الصور المعروضة هي ألهداف تصويرية فقط .يُرجى توضيب أو حفظ األغراض الصغرية و/أو المقتنيات
بشكل دائم عن القيادة السليمة واآلمنة.
األخرى .السائق مسؤول
ٍ
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أناقة ،ترفيه،
ورفاهية للجميع

ً
تبعا للسوق .يُرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبييش موتورز المحيل لديك لمزيد من المعلومات التفصيلية.
مالحظة :بعض التجهزيات قد تختلف من حيث المظهر أو مدى توفرها
بشكل دائم عن القيادة السليمة واآلمنة.
الصور المعروضة هي ألهداف تصويرية فقط .يُرجى توضيب أو حفظ األغراض الصغرية و/أو المقتنيات األخرى .السائق مسؤول
ٍ
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عمالنيّة

إمكانيات تفوق التص ّ
ور.
قضبان السقف

تتّسم بالح ّ
دة لكنّها رياضية في الوقت نفسه .تعكس
قضبان السقف الخطوط االنسيابية لسقف .ASX

سعة التحميل
ّ
حي الحمولة المتحرك فائق الرحابة وسهل االستعمال ألي
ً
سائق .مع توفر سعة تحميل تصل إىل  358لرتا* حىت بوجود
خمسة ركاب ،يمكنك أن تنقل ّ
كل ما تحتاجه .باب الحمولة
الخلفي الواسع واألرضية المنخفضة يسهمان في جعل

 ١٠٠٠مم

 ١٥١٠مم

عملية التحميل والتزنيل في غاية السهولة للجميع.

 ١٣٥٠مم

* مع المقاعد الخلفية في وضعية مستقيمة .بما في ذلك ً 13
لرتا تحت أرضية
حي الحمولة (مع مع ّ
ّ
دات تصليح اإلطارات).
 1350مم أقىص عرض ّ
لحي الحمولة.
 1510مم أقىص طول مع طي المقاعد الخلفية نحو األسفل.
بحسب قياس ميتسوبييش موتورز كوربوريشن.

مقاعد خلفية قابلة للطي ّ بالكامل /
 40:60ظهور المقاعد منفصلة وقابلة للطي
يمكن ألي شخص أن يستعمل بسهولة أزرار تحرير المقاعد
الخلفية .يمكنك طي ّ ظهور المقاعد الخلفية نحو األسفل
ّ
المتنوعة.
لنقل األغراض الضخمة أو ذات األشكال والمقاسات

ً
تبعا للسوق .يُرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبييش موتورز المحيل لديك لمزيد من المعلومات التفصيلية.
مالحظة :بعض التجهزيات قد تختلف من حيث المظهر أو مدى توفرها
بشكل دائم عن القيادة السليمة واآلمنة.
الصور المعروضة هي ألهداف تصويرية فقط .يُرجى توضيب أو حفظ األغراض الصغرية و/أو المقتنيات األخرى .السائق مسؤول
ٍ
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سقف زجاجي

١١٣٠ﻣﻢ

متّع نظرك في كل اتجاه مع السقف الزجاجي
البانورامي .وخالل الليل ،يضاء السقف بمصابيح LED

٩٥٤ﻣﻢ

عىل نحو جذاب للغاية.

١٢٣٣ﻣﻢ

٩٦٠ﻣﻢ
٩٨٥ﻣﻢ

مسند ذراع أمامي وسطي
مع حزي تخزين
إحفظ األغراض الصغرية بشكل آمن في حزي
التخزين الوسطى.

١٢ ١١
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قدرات رياضية

أوقات للعمل وأوقات للمتعة

ناقل الحركة INVECS-III CVT
يعمل المحرك سعة  2,0لرت مع ناقل الحركة ( INVECS-IIIنظام
التحكم اإللكرتوني الذكي ّ والمبتكر للمركبات) ( CVTناقل حركة
دائم التغيري) ،والذي َّ
تم ضبطه بشكل مثايل لتأمني تسارع سهل

محرك  *MIVECسعة  2,0لرت
)TORQUE (N•m

1 2 3 4 5 6

)ENGINE SPEED (min -1
x1,000/rpm

)OUTPUT (kW

240
220
200
180
160
140
120

120
100
80
60
40
20
0

المحرك سعة  2,0لرت يعطيك كل الطاقة اليت تحتاجها لكل

مهما كانت الرسعة.

رحالتك .تقنية  MIVECتتيح للمحرك أن يجمع بني الخرج
األقىص ،وكفاءة استهالك الوقود ،واألداء الصديق للبيئة.
* نظام ميتسوبييش المبتكر للتحكم اإللكرتوني في توقيت الصمامات
أقىص خرج

١١٠

كيلوواط  6000 /لفة في الدقيقة

أقىص عزم دوران

١٩٧

نيوتن مرت 4200 /لفة في الدقيقة

أذرع تبديل الرسعة
ً
وبأسلوب سلس من
إلكرتونيا
أذرع التبديل الرياضية تتيح لك تبديل الرسعة
ٍ
دون رفع يدك عن عجلة القيادة.

ّ
ّ
المجهزة بناقل حركة دائم التغيري ( )CVTفقط.
متوفرة في الموديالت
مالحظة :عتالت تحويل الرسعة

أنظمة التعليق

ّ
يوفر نظام تعليق مكفرسون األمامي ذو القوائم االنضغاطية
والخلفي متعدد الوصالت قيادة سلسلة ومريحة عىل الطرق
الوعرة .وقد َّ
تم ضبط ممتصات الصدمات والمثبتات بشكل

without ASC

يستعمل نظام التحكم النشط في التوازن مستشعرات داخلية

دقيق لتأمني تحكم فائق االستجابة وأداء ريايض مريح.

لتحليل حركة المركبة ،ورصد االنزالق الجانيب للعجالت .ومن
with ASC

مفتاح اختيار
وضع القيادة

دفع ثنائيّ :
ً
ً
يوفر أداءً
قريبا
اقتصاديا
من أداء السيارات العادية ذات المحرك
األمامي والدفع األمامي.
دفع رباعي تلقائي :يقوم وضع الدفع الرباعي التلقائي
“ ”4WD Autoبتوزيع القدر الصحيح من عزم الدوران
ً
تبعا لظروف القيادة .ويحافظ عىل
عىل العجالت كافة
ثبات السيارة في مواجهة الرياح الشديدة وعىل الطرق
الرسيعة والزلقة.
قفل الدفع الرباعي :وضع قفل الدفع الرباعي
“ ”4WD Lockمناسب للمرتفعات الحادة والطرق الزلقة أو
الوعرة ،ولدى محاولة إخراج السيارة من الوحل أو الثلج.

تحكم إلكرتوني بالدفع الرباعي مع مفتاح
اختيار وضع الدفع (زر للضغط)
واحد من  3أوضاع قيادة عىل الطريق بما يتالءم
قم باختيار
ٍ
ّ
مع أسلوب القيادة المفضل لديك وأحوال الطريق ،من أجل
ّ
ممي للدفع الرباعي.
كفاءة في استهالك الوقود وأداء

ً
تبعا للسوق .يُرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبييش موتورز المحيل لديك لمزيد من المعلومات التفصيلية.
مالحظة :بعض التجهزيات قد تختلف من حيث المظهر أو مدى توفرها
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نظام التحكم النشط في التوازن ()ASC
ونظام التحكم في السحب ()TLC

خالل السيطرة عىل خرج المحرك والتحكم بمقدار قوة الكبح
عىل العجالت المناسبة ،فإن نظام  ASCيساعد في الحفاظ عىل
التوازن والثبات.

مؤرش تبديل الرسعة
مؤرش تبديل الرسعة عىل شاشة عرض المعلومات المتعددة يويص
بالتوقيت األفضل لتبديل الرسعة بحسب ظروف القيادة الراهنة.

١٤ ١٣
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Lane Change Assist

BSW Blind Spot Warning LCA

األمان

نظام التحذير من االصطدام الخلفي ()RCTA

السالمة الذكيّة

يظهر مؤرش في شاشة عرض مجموعة العدادات عندما يكون نظام
ً
نشطاْ .
إن رصدت المستشعرات
التحذير من االصطدام الخلفي RCTA

تحذير البقعة العمياء (/ )BSW
نظام تحذير مغادرة المسار ()LCA
+

تستخدم مزية السالمة هذه مستشعرات رادارية في المص ّ
د الخلفي
لرصد المركبات في البقع العمياء الخلفيّة وعىل الجانبني األيمن
واأليرس .ويظهر مؤرش في مرآة الباب عندما يكون نظام تحذير البقعة
ً
نشطا من دون تشغيل إشارات االنعطاف .وعندما يتم رصد
العمياء
مركبة لدى تشغيل إشارة االنعطاف في جهة محددة ،يومض مؤرش

الرادارية في المصد الخلفي اقرتاب مركبة منك أثناء تغيري التعشيق

+

إىل وضع الرجوع للخلف ،تظهر رسالة تحذير عىل شاشة عرض
المعلومات المتعددة ،ويَصدر منبّه صوتي ويومض المؤرش في
مرآتي البابَني َ
َ
كلتيهما.
مالحظة :ال تعتمد فقط عىل هذا النظام الذي قد ال يرصد كل المركبات المتحركة في بعض
الظروف .السائقون مسؤولون بالكامل عن قيادتهم اآلمنة .الرسوم البيانية لموجة الرادار تستخدم
ألغراض تصويرية فقط وال تمثل األداء الفعيل لجهاز االستشعار .الرجاء مراجعة دليل المالك لمزيد
من المعلومات.

في مرآة الباب عند الجهة عينها ،كما يَصدر منبّه صوتي لتحذير السائق.

مالحظة :إمكانات الرصد والتحكم الخاصة بنظام تحذير البقعة العمياء ( / )BSWنظام تحذير مغادرة
ّ
تحذرك من المركبات في البقع العمياء في كل
المسار ( )LCAهي ملحقات إضافية فقط ،وال
ظرف .يُرجى عدم االعتماد بالكامل عىل هذا النظام أثناء القيادة .قد ال يعمل نظام تحذير البقعة
العمياء ( / )BSWنظام تحذير مغادرة المسار ( )LCAبشكل طبيعي في بعض الحاالت ،بناءً عىل
حركة المرور والطقس وسطح الطريق ووجود عوائق .السائقون مسؤولون بالكامل عن قيادتهم
اآلمنة .الرسومات البيانية لموجة الرادار تستخدم ألغراض تصويرية فقط وال تمثل األداء الفعيل لجهاز
االستشعار .الرجاء مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

ً
تبعا للسوق .يُرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبييش موتورز المحيل لديك لمزيد من المعلومات التفصيلية.
مالحظة :بعض التجهزيات قد تختلف من حيث المظهر أو مدى توفرها

10/7/19 2:19 PM
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نظام الوسائد الهوائية السبع

ّ
المتوفر يساعد عىل حماية كل راكب في كل
نظام الوسائد الهوائية السبع
ّ
الركاب في
مقعد .من أجل الحماية في حال حصول تصادم أمامي ،لدى
الناحية األمامية وسائد هوائية أمامية ووسادة هوائية لركبيت السائق.
ّ
مؤمنة للركاب في الناحية
وفي حال حصول تصادم جانيب ،فإن الحماية

ّ
تؤمن وسائد هوائية ستائرية
األمامية من خالل وسائد هوائية جانبية ،بينما
َ
الناحيتني األمامية والخلفية.
الحماية للركاب في
مالحظة :نظام الوسائد الهوائية السبع اختياري .قد تختلف التجهزيات عن الصورة المعروضةُ .ت َع ّ
د الوسائد
ً
جزءا من نظام تقييد الحركة التكمييل ( .)SRSللتقليل من خطر اإلصابة الناجمة عن انتفاخ الوسادة
الهوائية
ً
دائما عىل وضع حزام األمان ،واجلس بوضعية مستقيمة في وسط المقعد وال تعمد
الهوائية ،إحرص
ً
دائما بوضع األطفال البالغني من العمر  12سنة وما دون في المقعد الخلفي،
إىل اإلتكاء عىل الباب .قم
ً
أبدا إىل وضع نظام تقييد حركة الرضيع المواجه
واستخدم أنظمة تقييد حركة الطفل المناسبة .ال تعمد
للخلف في المقعد األمامي .الرجاء مراجعة دليل المالك وقراءة التعليمات المرفقة بنظام تقييد حركة
الطفل للحصول عىل المزيد من المعلومات.

جهاز رصد الرؤية الخلفية

صورة مبارشة باأللوان مع توجهيات لحسن ر ْ
َكن السيارة ،تساعدك
ّ
مخلفات أو أمور خطرة أخرى قد تكون خارج نطاق الرؤية
عىل تجنّب
المعتادة خلفك.

األمان

متينة ،متوازنة ،وواثقة

نظام مؤازر صعود المرتفعات ()HSA
ً
ّ
صعودا عىل منحدر قوي ،من خالل منع
يسهل نظام  HSAعملية اإلقالع
ً
ً
تلقائيا
منحدرا ،يعمل
السيارة من الرتاجع إىل الخلف .عندما يرصد النظام

ﻣـﻊ HSA

ﻣﻦ دون HSA

عىل الحفاظ عىل قوة الكبح إىل حني الضغط عىل دواسة الرسعة.

مصابيح أمامية LED
ً
ً
واسعا
شعاعا
لدى تشغيلها ،ترسل مجموعات المصابيح األمامية

ً
ً
أبدا عىل هذه
بديال عن القيادة اآلمنة .ال تعتمد
مالحظة :نظام مؤازر صعود المرتفعات ( )HSAليس
الوظيفة فقط أثناء القيادة عىل الطرق الشديدة االنحدار .قد تتحرك سيارتك نحو الخلف في حال الضغط
ً
زلقا .هذه الوظيفة غري مصممة إلبقاء
عىل دواسة المكابح بشدة ،أو إذا كان الطريق شديد االنحدار أو
َ
ثانيتني .ال تعتمد عىل هذه الوظيفة للمحافظة عىل وضع
صاعد ألكرث من
سيارتك متوقفة عىل منحدر
ٍ
التوقف كبديل عن الضغط عىل دواسة المكابح .الرجاء مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

من الضوء ،ما يؤدي إىل إنارة نطاق واسع من الطريق أمامك.

مجموعة المصابيح الخلفية

مجموعة المصابيح الخلفية ذات البصمة الخاصة عىل شكل  Tتتمتّع
بمظهر عريض ومتوزان .وتيضء أنوار الكبح بشكل مستقل لتعكس
رؤية أفضل.

نظام إشارة التوقف الطارئ

هيكل السيارة بتقنية RISE

فرملة فجائية أمامك ،يساعدك هذا النظام عىل التقليل
لدى رصد أي
ٍ

أداء السالمة عند حدوث التصادم يزيد بشكل ملحوظ مع هيكل السيارة

من احتماالت التصادم الخلفي من خالل تشغيل األضواء الوامضة لتحذير

بتقنية ( RISEسالمة التصادم المعززة) من ميتسوبييش موتورز ،والذي

السائق خلفك.

يمتص الطاقة بكفاءة ويحافظ عىل سالمة المقصورة إىل حد بعيد في

مالحظة :وظائف نظام إشارة التوقف الطارئ تكميلية فقط ،وهي ال تمنع التصادم في كل ظرف .الرجاء
ً
حرصا عىل هذا النظام خالل القيادة .هذا النظام ينشط عندما تكون رسعة
القيادة بأمان وعدم االعتماد
المركبة التقريبية  55كم/س أو أكرث ،وعندما يستنتج النظام أن الحالة تعود إىل توقف طارئ نتيجة خفض
التسارع بشكل مفاجئ وتشغيل نظام المكابح المانع لالنغالق ( .)ABSإن كانت لديك أي أسئلة ،يُرجى
استشارة وكيل/موزع ميتسوبييش موتورز المحيل لديك لمزيد من التفاصيل.

حالة التصادم.

أضواء سري نهارية  /مصابيح ضباب
ً
إطاللة
أضواء السري النهارية عىل شكل  Lتعطي الواجهة األمامية
ً
ً
رياضيا .أما مصابيح الضباب فهي تأتي مع إشارات
وطابعا
حا ّدة
ً
ً
ممزيا لمقدمة السيارة.
شكال
اإلنعطاف لتعطي

ً
تبعا للسوق .يُرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبييش موتورز المحيل لديك لمزيد من المعلومات التفصيلية.
مالحظة :بعض التجهزيات قد تختلف من حيث المظهر أو مدى توفرها

10/7/19 2:19 PM
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نظام Apple CarPlayTM
ّ
والنصية وتلك الخاصة
يمكنك استعمال عدد من التطبيقات الصوتية
بالمكالمات ونظام مالحة ثالث من هاتفك  iPhoneمع .CarPlay
١
٢
٣
٤

الخرائط
Siri
الهاتف
بعض التطبيقات المعتمدة من طرف ثالث

2

1

مالحظة ،iPhone، Siri :و Apple CarPlayهي عالمات تجارية خاصة برشكة ،Apple Inc.
ّ
مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى.

لمزيد من المعلوماتwww.apple.com/ios/carplay/ :

3

4

نظام Android AutoTM
استعمل  Google Mapsعرب شاشتك الوسطى الواسعة مقاس 8
ً
تحكما ح َّر اليدَين .استعمل
بوصة .وتتيح وظائف التحكم الصوتي
2

1

4

3

بسهولة مطلقة تطبيقاتك المفضلة في سيارتك.
١
٢
٣
٤

الخرائط
Google Assistant
الهاتف
التطبيقات

مالحظة ،Google، Android :و Android Autoوالماركات المتصلة بها هي عالمات تجارية خاصة
برشكة .Google LLC
لمزيد من المعلوماتwww.android.com/auto/ :

التواصل

عالمك المرتابط
شاشة عرض مقاس  8بوصة
النظام الصوتي ®ROCKFORD FOSGATE
ّ
سماعات
من الدرجة األوىل ذو 9

يسهل استخدام نظام المالحة وكامريا الرؤية الخلفية مع شاشة
العرض اللمسية الواسعة مقاس  8بوصة ،بنظام األلوان األنيق
ً
ً
خاصا.
رونقا
الجديد الذي يمنحها

ّ
مطور
استمتع بجودة الصوت المدهشة مع نظام صوتي ّ جديد
ّ
ّ
سماعات محيطة بك تؤمن
بالرشاكة مع 9 .Rockford Corporation
لك تجربة سمعيّة مذهلة صادرة عن نظام ™.DTS Neural Surround
ّ
مسجلة لصالح
مالحظة Rockford Fosgate® :والشعارات المرتبطة بها هي عالمات تجارية
 Rockford Corporationفي الواليات المتحدة وبلدان أخرى DTS Neural Surround™ .هي عالمة
ّ
مسجلة لصالح DTS, Inc.
تجارية

نظام
Apple
CarPlayTM
شاشة االتصال الصوتي بالهاتف الذكي ()SDA
إذهب إىل حيث تريد ،حينما ترغب .اكتشف أماكن جديدة وموسيقى
جديدة .شاشة االتصال الصوتي بالهاتف الذكي ( )SDAتساعدك عىل

نظام
Android
AutoTM

التمتع بأوقات مماثلة .يمكن تشغيل إعدادات الخرائط والموسيقى
المفضلة وإجراء مكالمات ،وذلك ّ
كله بأوامر صوتية ،لقيادة أكرث
متعة وأما ًنا.

ً
تبعا للسوق .يُرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبييش موتورز المحيل لديك لمزيد من المعلومات التفصيلية.
مالحظة :بعض التجهزيات قد تختلف من حيث المظهر أو مدى توفرها

10/7/19 2:19 PM

مجموعة ®BLUETOOTH

للتحدث حر اليدين  /نظام تواصل

ً
تزامنا مع القيادة اآلمنة والتحكم الكامل من خالل
التواصل ممكن
ّ
المزود بتقنية
بوصل هاتفك النقال
قم
اليدين.
حر
التحدث
مجموعة
ِ
® ،Bluetoothونظام االتصال بالصوت يتيح لك إجراء المكالمات وأنت
تمسك بعجلة القيادة.
مالحظة :العالمة التجارية ® Bluetoothوشعاراتها هي عالمات تجارية مسجلة ومملوكة لرشكة
 Bluetooth SIG, Inc.وأي استخدام لمثل هذه العالمات بواسطة رشكة MITSUBISHI MOTORS
 CORPORATIONخاضع للرتخيص.

٢٠ ١٩
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األلوان الخارجية

التجهزيات
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

أزرق ميكا بَرقي ّ []D06

أحمر مايس []P62

فيض معدني إسرتليين []U25

أبيض لؤلؤي []W13

رمادي تيتانيوم معدني []U17

صاف []W37
أبيض
ٍ

أسود ميكا []X42

خامات المقاعد

١
٢
٣
٤

لوحة التحكم بمكيّف الهواء مع أقراص فضيّة
منافذ  USBوأزرار تدفئة المقاعد
ّ
والمؤش
جهاز نقل الحركة
فرش باب ناعم الملمس من الجلد االصطناعي

 ٥حامالت أكواب
 ٦حلية جانبية (كروم/أسود)
 ٧هوائي عىل شكل زعنفة القرش

 ٨إطارات مقاس  R18 55/225مع عجالت من
سبيكة معدنية مقاس  18بوص
 ٩إطارات مقاس  R17 70/215مع عجالت من
سبيكة معدنية مقاس  16بوصة

اللوحات الداخلية

جلد أسود
مالحظة :تتضمن المقاعد الجلدية
ً
ً
اصطناعيا عىل الجوانب والخلفية
جلدا
وأجزاء من مساحات الجلوس ومسند
الرأس (وأيضا عىل مسند الذراع المركزي
الخلفي ومساند الذراع في األبواب
وفرش الباب وما إىل ذلك).

جلد اصطناعي شبيه بالجلد
المدبوغ  /جلد اصطناعي

قماش عايل الجودة
(نمط المكعبات)
(أسود)

قماش عايل الجودة
(نمط المكعبات)
(رمادي دافئ)

قماش قيايس
(نمط خاليا النحل)

مجموعة األلوان الخارجية والداخلية
الموديل

GLX

البطانة العلوية

رمادية

خامة المقاعد

جلد أسود
جلد اصطناعي شــبيه بالجلد المدبوغ  /جلد اصطناعي
قماش عايل الجودة (نمط المكعبات) (أســود)
قمــاش عايل الجودة (نمط المكعبات) (رمادي دافئ)
قماش قيايس (نمط خاليا النحل)

األلوان الخارجية

أحمر مايس []P62
أزرق ميكا بَرقي ّ []D06
رمادي تيتانيوم معدني []U17
فيض معدني إسرتليين []U25

لوحات سوداء

أبيض لؤلؤي []W13
أبيض
صاف []W37
ٍ
أسود ميكا []X42

ً
تبعا للسوق .يُرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبييش موتورز المحيل لديك لمزيد من المعلومات التفصيلية.
مالحظة :بعض التجهزيات قد تختلف من حيث المظهر أو مدى توفرها

10/7/19 2:19 PM

ً
قليال عن األلوان الفعلية نتيجة لعملية الطباعة .يرجى استشارة وكيل /موزع ميتسوبييش موتورز المحيل لمعرفة األلوان الفعلية.
مالحظة :قد تختلف األلوان المعروضة
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