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]P62[  Red Diamond / مع تجهيزات اختيارية GLS

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.
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جاهزة لإلثارة
قسمات جريئة. مصّدات متوّهجة. إسفين منحوت بعمق مثل رياضي انطلق كالسهم من نقطة البداية. حتى أن كل من يراها يظل 

يتأمل نافذتها الخلفية المائلة بأناقة.

]P62[  Red Diamond / مع تجهيزات اختيارية GLS

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



GLS مع تجهيزات اختيارية / تجهيزات داخلية جلدية باللون األسود

البهجة رهن إشارتك
مقصورة القيادة الرياضية والمصنوعة ببراعة فائقة ُتسّرع من نبضاتك وُتزيد من سعادتك، فأدق التفاصيل 

مة لتعزيز وعيك وتحّكمك باألمور. لذلك فسوف تالحظ أن القيادة أصبحت تتسم بسرعة بديهة واستجابة  ُمصمَّ
لحظية مباشرة لكل أمر. 
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صورة إشارة شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي

]HUD[ شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي
تعرض شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي معلومات السيارة 
بألوان فائقة الجمال فوق أجهزة القياس من أجل رؤية أفضل. ويمكنك 

ضبط سطوع الصورة وارتفاع الشاشة لُتالئم تفضيالتك وأوقات اليوم. 
ع أو ينسحب عند تشغيل المحرك أو إيقافه. كما يمتد الُمجمِّ

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



GLS مع تجهيزات اختيارية / تجهيزات داخلية جلدية باللون األسود

عتبات جانبية ممشوقة
تتميز العتبات الجانبية بأنها نحيلة 

ومحمّية من األوساخ المتطايرة 
أثناء القيادة بفضل زخارف 

األبواب، حتى يتسنى ألي شخص 
ركوب السيارة والنزول منها بكل 

أريحية دون أن ُتالمس أقدامه 
السيارة وتتسخ مالبسه.

نافذة باب حيز حمولة
تّتسم الرؤية الخلفية بالوضوح عبر 

النوافذ الخلفية المزدوجة مع أدنى قدر 
من التداخل من مساند الرأس الخلفية 

القابلة لتعديل االرتفاع، والتي ُصمَّمت 
خصيًصا لتظل منخفضة بينما توّفر 

الدعم المريح للرأس.

تجربة منعشة للجميع
 تمتد بهجة القيادة إلى كل راكب في المقصورة الفسيحة والتي تتمتع بخامات فائقة الجودة مصنوعة بدقة ومهارة استثنائية، 
فالمقاعد الوثيرة بقسماتها الداعمة ورحابة حيز األقدام تجعل الجميع يشعرون بالراحة والحيوية حتى في أطول الرحالت.
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ضبط المقعد الخلفي
المقاعد الخلفية المريحة مزّودة بـ 9 مستويات من اإلمالة وإمكانية ضبط االنزالق 

 بطول 200 مم، كما يمكن تحريكها إلى الوراء تماًما لتوّفر حيًزا رحًبا لألقدام تتفوق 
به هذه السيارة على أقرانها من الفئات األخرى. ومع ذلك، توجد مساحة تخزين 

واسعة في الخلف عالوة على إمكانية طي المقاعد الخلفية المقّسمة بنسبة 60:40 كٍل 
على حدة للمزيد من االستخدامات.

تحريك المقعد

200 مم

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



محرك بنزين سعة 1.5 لتر بنظام الحقن المباشر ومزّود بشاحن توربيني
ر حديًثا لزيادة كفاءته، كما تم تزويده بشاحن توربيني للحصول  تم تصغير حجم المحرك الُمطوَّ

على عزم دوران قوي في معدل دورات منخفض إلى متوسط في الدقيقة، ليجعل بذلك التسارع 
اللحظي تحت تصرفك. وقد تحّقق هذا األداء العالي االستجابة من خالل الحقن المباشر للوقود، 

ورأس أسطوانة مع نظام عادم مدمج ومتشعب، وصمامات عادم مليئة بالصوديوم، ونظام 
ميتسوبيشي المبتكر للتحكم اإللكتروني في توقيت الصمامات )MIVEC(، وأكثر من ذلك.

محرك بنزين MIVEC سعة 2.0 لتر
يحقق المحرك ذو سعة 2.0 لتر استجابًة مثيرة من معدل دورات 

منخفض إلى عاٍل في الدقيقة وذلك بفضل توقيت الصمامات األمثل 
الخاص بتقنية نظام ميتسوبيشي المبتكر للتحكم اإللكتروني في 

توقيت الصمامات )MIVEC( المتطورة.

ناقل الحركة INVECS-III CVT بنظام التعشيق المستمر
نظام التعشيق المستمر في نقل الحركة بتصميمه المتطّور يعّزز التسارع القوي والسلس، 
ويرفع من كفاءة الوقود بشكل الفت للنظر مع ناقل حركة جديد يمنحك شعوًرا ُمرضًيا 

بتروس نقل الحركة.
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 تسارع متجاوب.
المزيد من القدرة من كل قطرة وقود.

توجيه دقيق في أجواء مريحة باعثة على االسترخاء
ه عجلة القيادة، فإن العجالت ُتلبي رغبتك بمنتهى الدقة والتوازن، وذلك بفضل نظام تعليق مضبوط بعناية فائقة، وعملية توجيه مستجيبة،  االنقياد مستقر، وحدسي، ويمكن التنبؤ به. أينما توجِّ
ز بلحام موضعي، ومواد الصقة هيكلية، وشريط عمود داعم قياسي على المحرك. وفي الوقت نفسه، يتمتع جميع الركاب بركوب مريح للغاية مهما كان  وصالبة بدن ال ُتضاهى - كل ذلك ُمعزَّ

الطريق الذي تقود عليه.

الترابط الهيكلي اللصيق باألبواب وفتحات باب حيز حمولة من شأنه أن ُيزيد من 
صالبة االقتران بين أجزاء بدن السيارة. )يتم تقديم الصور للتوضيح فقط.(

]C21[  Bronze Metallic / مع تجهيزات اختيارية GLS

10 9 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.
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 بدون نظام التحكم النشط في التوازن 
)انزالق العجالت األمامية(

 بدون نظام التحكم النشط في التوازن 
)انزالق العجالت الخلفية( ]ASC[ نظام التحكم النشط في التوازن

إذا فقدت السيطرة على العجالت بينما تسير على أرض زلقة أو أثناء االنعطاف، يتولى نظام التحكم النشط في التوازن تعديل 
خرج المحرك أوتوماتيكًيا ويطّبق الكبح على العجالت المناسبة للمساعدة في المحافظة على التحكم في العجالت ومنع انزالقها.

التأكد من سالمة كل ما يحيط بالمركبة
 تدعم تقنية السالمة المتقدمة قيادة أكثر أماًنا وأكثر ثقة على الطريق وفي أماكن االنتظار، ليالً ونهاًرا. 

 من المستشعرات الذكية التي ترصد كل ما حولك وتحّذرك من الخطر، حتى أنظمة مساعدة السائق النشطة 
م »إكليبس كروس« أعلى مستويات السالمة. في القيادة والحماية الكامنة الصارمة، ُتقدِّ

]HSA[ مؤازر صعود المرتفعات
عند صعود مرتفع شديد، يساعد نظام مؤازر صعود المرتفعات في منع رجوع السيارة للخلف عندما تحرر الفرامل، وذلك 

بالحفاظ على قوة الكبح حتى ثانيتين إلى أن تقوم بالضغط على دواسة السرعة.

بدون مؤازر صعود 
المنحدرات

مع مؤازر صعود 
المنحدرات

إضاءة منخفضةإضاءة عالية

]AHB[ اإلضاءة العالية التلقائية
لزيادة السالمة والراحة والقيادة السهلة ليالً، تتحول اإلضاءة العالية 

 التلقائية إلى إضاءة منخفضة عندما يتم رصد مركبات أمامك ثم تعود 
 مرة أخرى إلى اإلضاءة العالية لذا ال يجب عليك رفع يدك من على 

عجلة التوجيه لتحويل اإلضاءة يدوًيا. 

]FCM[ نظام تخفيف أثر التصادم األمامي
يساعد في منع التصادم األمامي أو تقليل حجم الخسائر إذا أصبح التصادم 
حتمًيا. ويستجيب للمركبات والمشاة من خالل الكاميرا والرادار الليزري.

مالحظة:
نظام تخفيف أثر التصادم األمامي )FCM(: إمكانات الرصد والتحكم لنظام تخفيف أثر التصادم األمامي هي وظائف إضافية فقط وال تمنع سوء التسارع في كل موقف، لذلك ُيرجى القيادة بأمان وعدم االعتماد اعتماًدا كلًيا على هذا النظام أثناء القيادة. يعمل 
نظام تخفيف أثر التصادم األمامي عندما تكون هناك مركبة أمام مركبتك. كما أن نظام تخفيف أثر التصادم ُمصّمم لرصد المشاة، ولكن قد ال يرصدهم وقد ال ينشط في بعض المواقف. يتم تنشيط الكبح الذاتي إذا ظهرت سيارة أمامك وكانت سيارتك تتحرك 

بسرعة تتراوح من حوالي 5 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة وكذلك إذا ظهر أحد المشاة أمامك وكانت سيارتك تتحرك بسرعة تتراوح من حوالي 5 كم/ساعة إلى 65 كم/ساعة. وألن نظام تخفيف أثر التصادم األمامي ليس به وظيفة االحتفاظ بالمكابح مضغوطة، 
سيتم تحرير المكابح بعد ثانيتين تقريًبا من التوقف. ولمنع انقالب المركبة بعد ذلك، قد يضطر السائق أن يضغط على دواسة المكابح. وفي بعض الحاالت، قد ال يعمل نظام تخفيف أثر التصادم األمامي إذا قام السائق باتخاذ عمل لتجنب الحادث عبر التوجيه أو 

عملية التسارع. إذا كانت لديك أية أسئلة، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

تحذير مغادرة حارة السير )LDW(: لم يتم تصميم نظام تحذير مغادرة حارة السير لتقليل مخاطر عدم النظر إلى األمام بعناية )كتوجيه االنتباه إلى شيء ما على جانب الطريق، أو شرود الذهن، أو ما شابه( أو مخاطر ضعف الرؤية الناجمة عن سوء األحوال 
م لمراقبة حارة السير عند سرعة تبلغ حوالي 65 كم/ساعة أو أكثر. حافظ على توجيه سيارتك بشكل صحيح والتزم بقواعد سالمة القيادة. ُيرجى العلم أن النظام من الممكن أال يكون قادًرا على مراقبة حارة السير بشكل  الجوية، وما إلى ذلك، وإنما هو ُمصمَّ

صحيح في بعض الظروف. ُيرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

تحذير البقعة العمياء )BSW(: إمكانات الرصد والتحكم في نظام تحذير البقعة العمياء هي ملحقات إضافية فقط وال تحّذرك من المركبات في البقع العمياء في كل موقف، لذلك ُيرجى عدم االعتماد اعتماًدا كلًيا على هذا النظام أثناء القيادة. قد ال يعمل نظام 
تحذير البقعة العمياء بشكل طبيعي في بعض الحاالت، على حسب حالة المرور والطقس وسطح الطريق ووجود العوائق. يتحمل السائقون المسئولية كاملة عن قيادتهم اآلمنة. ُتستخدم الرسومات البيانية لموجة الرادار ألغراض تصويرية فقط وال تمثل التطبيق 

الحقيقي للمستشعر. ُيرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

اإلضاءة العالية التلقائية )AHB(: يتم تنشيط هذا النظام عند سرعة تبلغ حوالي 40 كم/ساعة أو أكثر، بينما يتم تعطيله عند السرعات األقل. ُيرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

مالحظة:
نظام التحذير من االصطدام الخلفي )RCTA(: ال تعتمد فقط على هذا النظام، والذي قد ال يرصد كل المركبات المتحركة في بعض الحاالت. يتحمل السائقون المسئولية كاملة عن قيادتهم اآلمنة.

ُتستخدم الرسومات البيانية لموجة الرادار ألغراض تصويرية فقط وال تمثل التطبيق الحقيقي للمستشعر. ُيرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية )UMS(: إمكانات الرصد والتحكم لنظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية هي ملحقات إضافية فقط وال تمنع سوء التسارع في كل موقف، لذلك ُيرجى القيادة بأمان وعدم االعتماد 
اعتماًدا كلًيا على هذا النظام أثناء القيادة. لتجّنب أي تأثير أثناء القيادة الطبيعية على طريق صعب بسبب نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية الذي يعمل على التحكم في خرج المحرك، فإن النظام سيتوقف تلقائًيا ويشير إلى أن

نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية قد توقف )UMS OFF( في مجموعة العدادات, وذلك عند إبطال وظيفة تخفيف أثر التصادم األمامي أو عند إبطال وظيفة التحكم النشط في التوازن. ال توجد وظيفة تعمل على إيقاف السيارة بشكل 
كامل من خالل المكابح التلقائية. قد تزحف المركبة لألمام أو للخلف حتى وإن كان خرج المحرك قد تم ضبطه. قد ال يعمل نظام االستشعار مع العوائق الشبكية أو ذات الحواف الحادة والتي ال تعكس الموجات فوق الصوتية بشكل كافي. ال يتضمن نظام 
تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية وظيفة اإلبقاء على السيارة ثابتة. يتولى السائق مسؤولية إيقاف المركبة بالضغط على دواسة المكبح حسب ظروف القيادة. ُتستخدم الرسومات البيانية لموجة المستشعر بالموجات فوق الصوتية ألغراض 

تصويرية فقط وال تمثل التطبيق الحقيقي للمستشعر. ُيرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

نظام التحكم النشط في التوازن )ASC(: قدرات السيطرة لنظام التحكم النشط في التوازن هي تكميلية فقط، لذلك ُيرجى القيادة بأمان وعدم االعتماد فقط على هذه الوظائف أثناء القيادة. وتأكد من استخدام نفس النوع والمقاس المحدد لإلطارات لكل العجالت 
األربع. وتجّنب تركيب أي ترس تفاضلي محدود االنزالق من التروس المتوفرة باألسواق في مركبتك. ُيرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

مؤازر صعود المرتفعات )HSA(: مؤازر صعود المرتفعات ليس بديالً عن القيادة اآلمنة. وال تعتمد أبًدا على هذه الوظيفة وحدها أثناء القيادة على الطرق شديدة االنحدار. يمكن أن تتحرك سيارتك للخلف إذا كان هناك تحميل كبير على دواسة المكابح، أو إذا 
مة للحفاظ على المركبة متوقفة في مكان ما على منحدر شديد ألكثر من ثانيتين. ال تعتمد فقط على هذه الوظيفة للحفاظ على موضع التوقف كبديل للضغط على دواسة المكبح. ُيرجى مراجعة دليل  كان الطريق منحدًرا جًدا أو زلًقا جًدا. هذه الوظيفة ليست ُمصمَّ

المالك لمزيد من المعلومات.

7 وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي )SRS(: الوسائد الهوائية هي جزء من نظام تقييد الحركة التكميلي. لتقليل خطر اإلصابة من الوسادة الهوائية المنتفخة، حافظ على ارتداء حزام األمان، الجلوس في وضع قائم في منتصف المقعد وال تستند إلى الباب. 
احرص دوًما على أن تضع األطفال من سن 12 سنة فأصغر في المقعد الخلفي واستخدم مقاعد التأمين المناسبة لألطفال. ُيرجى مراجعة دليل االستعمال الخاص بالمالك والتعليمات المرفقة بمقعد تأمين األطفال لمزيد من المعلومات.

ينشط التحكم في خرج المحرك: 
)P أو N عند القيادة بسرعات منخفضة للغاية )مع عدم اختيار الوضع -

- إذا كان هناك عائق/مركبة على مسافة قصيرة 
- عند الضغط على دواسة الوقود بقوة أو فجأة 

- إذا لم ينعطف السائق لتجّنب عائق/مركبة 

نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق 
]UMS[ الصوتية

للمساعدة في منع التصادمات أثناء صف السيارة 
تصدر تنبيهات صوتية وتحذيرات مرئية في حال 
رصدت المستشعرات األمامية أو الخلفية عائًقا 

قريًبا. يتم التحكم في خرج المحرك أيًضا إذا اذا 
بالخطأ. بالتسارع  قمت 

إنذار وتحذير مرئي

7 وسائد هوائية بنظام تقييد 
)SRS( الحركة التكميلي

تساهم الوسائد الهوائية األمامية 
الجانبية  الهوائية  مع الوسائد 
الستائرية  الهوائية  والوسائد 

والوسادة الهوائية لركبة السائق 
في توفير الحماية لك وللركاب 

المرافقين في حال حدوث 
تصادم.

RISE بدن السيارة بتقنية
أداء السالمة عند حدوث التصادم يزيد بشكل 
 RISE ملحوظ عن طريق بدن السيارة بتقنية
ز(، والذي يمتص  )تحرير أثر السالمة الُمعزَّ
الطاقة بكفاءة ويحافظ على تكامل المقصورة 

العالي في حالة التصادم. 
صورة انتفاخ الوسادة الهوائية

)الوسائد الهوائية األمامية قياسية، أما الوسائد الهوائية الجانبية والستائرية والوسادة الهوائية 
لركبة السائق فهي اختيارية.(
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]RCTA[ نظام التحذير من االصطدام الخلفي
يظهر مؤشر في شاشة عرض مجموعة العدادات عندما يكون نظام التحذير من االصطدام الخلفي نشًطا. 
إذا رصدت المستشعرات الرادارية في المصّد الخلفي اقتراب مركبة منك أثناء تغيير التعشيق إلى وضع 
الرجوع للخلف، تظهر رسالة تحذير على شاشة العرض متعددة المعلومات، وتصدر أصوات ويضيء 

المؤشر في كال المرايا على األبواب.

]LDW[ تحذير مغادرة حارة السير
ُتصدر هذه الميزة صوت تنبيه ويظهر تحذير في حالة انحراف السيارة عن حارتها، وذلك في حال عدم 

إضاءة إشارات االنعطاف.

]BSW[ تحذير البقعة العمياء
تستخدم ميزة السالمة هذه مستشعرات رادارية في المصد الخلفي لرصد المركبات في البقع العمياء 

الخلفية وعلى الجانبين األيمن واأليسر. ويظهر مؤشر في مرآة الباب عندما يكون نظام تحذير البقعة 
 العمياء نشًطا وإشارات االنعطاف ال تعمل. وعندما يتم رصد مركبة وإشارات االنعطاف ُمضيئة، 

يومض مؤشر في مرآة الباب على ذلك الجانب.

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

تحذير + مساعدة للكبح

خطر تصادم

تحذير + كبح ذاتي

خطر كبير للتصادم

تحذير + كبح ذاتي قوي

خطر داهم للتصادم



]U17[  Titanium Gray Metallic / مع تجهيزات اختيارية GLS

14مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل. 13



أبرز المميزات

م شاشة العرض الُمقسَّ
تسمح بإمكانية العرض المتزامن لمعلومات 

 الخريطة، ومعلومات الصوت، وما إلى 
ذلك على نفس الشاشة.

 عرض خريطة ثالثية األبعاد 
يعرض المعالم بتأثير مضلّع ثالثي 

األبعاد على خرائط المدن.

)ECO( معلومات الوظائف االقتصادية
يتم عرض تقييم االستهالك االقتصادي 
ومعلومات أخرى عن باقي الوظائف 

االقتصادية.

VGA شاشة عريضة
تعرض المعلومات بدقة عالية لسهولة 

القراءة.

مراقبة جودة الصوت
يدعم سهولة تعديل الوظائف المختلفة 

للتحكم في الصوت.

توجيه المالحة في 
 شاشة العّدادات
تساهم تلميحات 

المسافة واالتجاهات 
في االستمتاع بقيادة 

آمنة.

)MMCS( نظام االتصاالت المتعددة من ميتسوبيشي
هذه الشاشة المركزية العريضة العاملة باللمس مع منظومة العرض المرئي )VGA( ُتسهِّل من عملية المالحة وُتطلعك بوضوح على بيانات االستهالك االقتصادي )ECO( مثل استهالك 

الطاقة ومسافات القيادة. كما أنها تعرض رؤية الكاميرا الخلفية كلما رجعت بالسيارة للخلف للمزيد من المساعدة.

مالحظة: تختلف المعلومات المعروضة وفًقا لنوع المحرك.
قد ال تتوفر بعض الوظائف حسب طراز الهاتف الذكي أو ُمشّغل الموسيقى. ُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

USB منفذ
يوجد المنفذ بالقرب من ذراع نقل الحركة، مما يسمح 

بالوصول إليها بسهولة من المقعدين األماميين.

Rockford Fosgate®  النظام الصوتي الممتاز
استمتع بجودة الصوت الفائقة للنظام الصوتي الجديد الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة Rockford Corporation. تسع سّماعات 

.DTS Neural Surround™  من حولك تضمن لك صوًتا مذهالً بتقنية
مالحظة:  ®Rockford Fosgate والشعارات التابعة لها هي عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة Rockford Corporation داخل الواليات المتحدة والدول األخرى. 

.DTS, Inc هي عالمة تجارية لصالح شركة DTS Neural Surround™ 

ِمجهار ناعم مقّبب الشكل عالي التردد 3.5 سم
سّماعة مفّرغة مخروطية الشكل 16 سم

سماعة مفّرغة محورية ثنائية االتجاه 16 سم
ُمضخم صوت مزدوج يعمل بفكرة ملف الصوت 

25 سم
ُمكبر صوت عالي القدرة ذو 8 قنوات 710 وات

1

2

3

4

5

1 1

2 2

3 3

4

5

فتحة سقف بانورامية كهربائية
تنفتح فتحة السقف المزدوجة األنيقة مع زجاجها الخارجي االنزالقي لُتضفي البهجة واإلشراق 
على جميع من بالسيارة. ويمكن إبعاد التظليالت الشمسية كٍل على حدة للسماح بدخول ضوء 

الشمس الُمبهج.

16 15 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

نظام ُمثبِّت السرعة
تتم المحافظة على سرعة المركبة تلقائًيا بدون 

االضطرار لمواصلة الضغط بقدمك على 
دواسة الوقود، مما يوّفر لك قيادة أكثر راحة 
في الرحالت الطويلة. وبالضغط على دواسة 

الكبح يتم فصل النظام.

مستشعر المطر
يقوم مستشعر المطر بتنشيط مّساحات الزجاج 
األمامي تلقائًيا عند رصد رطوبة على الزجاج 

األمامي.

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات 
]TPMS[

ُتستخدم في نظام مراقبة ضغط الهواء في 
اإلطارات مستشعرات أجهزة إرسال في 

العجالت لمراقبة ضغط الهواء في اإلطارات، 
وذلك باإلضافة إلى مصباح تحذير بمجموعة 
العدادات يضيء إذا انخفض الهواء في إطار 

أو أكثر انخفاًضا كبيًرا.

]KOS[ نظام تشغيل بدون مفتاح
عند حمل المفتاح، يمكنك الضغط على زر 
خارج األبواب األمامية أو على باب حيز 
الحمولة لغلق أو فتح جميع األبواب أو باب 

حيز الحمولة أو الضغط على مفتاح المحرك 
في المقصورة لتشغيل أو إيقاف المحرك.

مفتاح المحرك

عبر األنفاق: المصابيح 
األمامية ُمشّغلة

أسفل المعابر الفوقية: 
المصابيح األمامية ُمطفأة

المصابيح األمامية للسيارة
عندما يخّيم الظالم من حولك، بحلول المساء 
مثالً أو عند المرور عبر نفق، فسوف يتم 
تنشيط المصابيح األمامية تلقائًيا من أجل 

سالمتك وراحتك.

شاشة عرض LCD ملّونة متعددة المعلومات
تتميز شاشة العرض الكبيرة متعددة المعلومات 
البالغ مقاسها 4.2 بوصة بسهولة قراءة البيانات 

منها للغاية، وهي مصنوعة من الكريستال 
السائل وتوجد في وسط لوحة العدادات. وهي 
ُتبقيك على علم بالعديد من المعلومات المهمة 

عن حالة السيارة، ورحلتك، ودرجات الحرارة 
الخارجية، وأكثر من ذلك بكثير.

مكبح انتظار كهربائي مع تعليق تلقائي للمكبح
ال عليك سوى سحب المفتاح ألعلى لشد مكبح 
االنتظار أو ادفع المفتاح ألسفل لتحريرها. 

وإذا كان التعليق التلقائي للمكبح نشًطا، ستظل 
السيارة ثابتة حتى إذا قمت بتحرير دواسة 
الفرامل. الضغط على دواسة الوقود يحرر 

المكابح.

تدفئة المقعد
يتميز مقعدّي السائق والراكب األمامي 

بسّخانات في وسائد المقاعد ومساند الظهر 
والتي يمكن تنشيطها أو تعطيلها من مفاتيح 

يسهل الوصول إليها.
المنطقة 

الُمدّفأة



مستوى التجهيزاتمستوى التجهيزات

GLXGLS

Bronze Metallic )C21( Red Diamond )P62( 

مستوى التجهيزات )باإلضافة إلى GLX( مستوى التجهيزات
التجهيزات االختيارية المعروضة:

• درع أمامي منزلق )فضي(
• شريط نافذة جانبي )من الكروم(

• درع خلفي منزلق )فضي(
• زخارف بباب حيز الحمولة )من الكروم( 

• واقيات خلفية من الوحل
• مفتاح بعجلة القيادة )للتحكم في الصوتيات(

• مفتاح بعجلة القيادة )للتحّدث الحر مع التحكم في الصوت(
• منفضة سجائر قابلة للخلع مع واّلعة سجائر

• غطاء لحيز األمتعة
 ،AM/FM مع 4 سّماعات، وراديو Wide 2DIN النظام الصوتي  •
وُمشّغل MP3/أسطوانات CD، ومنفذ USB )الكونسول األمامي(
•  نظام تحدث حر عامل بتقنية  ®Bluetooth مع وظيفة التحكم في 

الصوت

التجهيزات االختيارية المعروضة:
• زخارف جانبية لألبواب )فّضية(

• مرايا لألبواب مزّودة بوظيفة الطي كهربائًيا
• قضبان سقف )سوداء(

• فتحة سقف بانورامية كهربائية
•  وسائد هوائية جانبية بنظام تقييد الحركة التكميلي )SRS(، ووسائد 

هوائية ستائرية بنظام تقييد الحركة التكميلي )SRS(، ووسادة هوائية 
بنظام تقييد الحركة التكميلي )SRS( لركبة السائق

]FCM[ نظام تخفيف أثر التصادم األمامي •
]LDW[ تحذير مغادرة حارة السير •

]LCA[ مع مساعد تغيير حارة السير ]BSW[ تحذير البقعة العمياء •
]UMS[ نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية •

]RCTA[ نظام التحذير من االصطدام الخلفي •
•  عجلة قيادة مكسّوة بالجلد )نمط ثالثي الشعبة( مع دهان أسود بيانو 

وحلية من الكروم ومقبض ناقل حركة مكسّو بالجلد
•  أزرار تبديل السرعات

• ُمثّبت السرعة )بما في ذلك مفاتيح التحكم عن ُبعد في عجلة القيادة(
•  خامة المقاعد )جلد به درزات، ومقعد السائق قابل للتعديل كهربائًيا، 

وجيب خلف ظهر المقعد( 
• سّخانات بالمقاعد األمامية

•  إطارات مقاس 225/55R18 وعجالت من سبيكة معدنية مقاس 
لة آلًيا بدرجتين من األلوان 18 بوصة 7.0J x ُمشكَّ

مة بالكروم( ومصّد أمامي بالمنتصف  •  شبكة أمامية )فضية وُمطعَّ
)أسود المع(

•  مكبح انتظار كهربائي مع تعليق تلقائي للمكبح
• مسند ذراع مركزي خلفي مع حاملين ألكواب المشروبات 

• مقابض أبواب داخلية )من الكروم(
•  حواجب شمس للسائق والراكب األمامي مزّودة بمرايا زينة، 

وأغطية، وحوامل بطاقات، ولمبات إنارة
• صندوق كونسول أرضي مع مسند ذراع كبير )جلد اصطناعي(

]DRL[ مصابيح سير نهارية •
• مصابيح ضباب أمامية

•  إطارات مقاس 215/70R16 وعجالت من سبيكة معدنية مقاس 
6.5J x 16 بوصة

•  نظام مكابح مانع لالنغالق ]ABS[ مع نظام إلكتروني لتوزيع لقوة 
]EBD[ الكبح

•  التحكم النشط في التوازن ]ASC[، ومؤازر صعود المرتفعات 
]HSA[، ومؤازر المكابح

• شبكة أمامية )فضية( ومصّد أمامي بالمنتصف )أسود(
• زخارف جانبية لألبواب )سوداء(

• مرايا لألبواب مزّودة بمصباح انعطاف جانبي )من نفس اللون(
• هوائي على شكل زعنفة سمك القرش 

• جناح سقف
•  وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي )SRS( للسائق والراكب 

األمامي
 ISO-FIX 2 حلقات تثبيت سفلية وأربطة تثبيت لمقاعد األطفال  •

)للمقاعد الخلفية(
• عجلة قيادة )نمط ثالثي الشعبة( ومقبض ناقل حركة

• وظيفة ضبط انزالق المقاعد الخلفية والتحكم في إمالتها
• وظيفة طي ظهر المقاعد الخلفية )نمط التقسيم 60:40(

• وظيفة الدخول بدون مفتاح عن ُبعد )2 جهاز إرسال(
• ُمكّيف هواء أوتوماتيكي

•  نظام تشغيل بدون مفتاح ]KOS[ مع مفتاح تشغيل المحرك )2 جهاز إرسال(
•  شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي ]HUD[ )نمط الُمجمِّع(

• ُمكّيف هواء أوتوماتيكي مزدوج النطاق
 Rockford Fosgate®  مع النظام الصوتي الممتاز )MMCS( نظام مالحة  • 

/MP3 ل  بقدرة 710 وات، و 9 سّماعات، وراديو AM/FM، وُمشغِّ
أسطوانات CD، ومنفذ USB )الكونسول األمامي(، وشاشة للرؤية الخلفية
•  مصابيح أمامية LED )إضاءة عالية/منخفضة( مع اختيار المستوى تلقائًيا

• تشغيل/إطفاء المصابيح األمامية تلقائًيا
]AHB[ إضاءة عالية تلقائية •
• غاسالت للمصابيح األمامية

• مّساحات للزجاج األمامي مستشعرة للمطر
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مالحظات: العالمة التجارية  ®Bluetooth وشعاراتها هي عالمات تجارية 
مسّجلة ومملوكة لشركة  .Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لمثل هذه 

 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION العالمات بواسطة شركة
 خاضع للترخيص. 

العالمة التجارية  ®Rockford Fosgate والشعارات التابعة لها هي عالمات 
تجارية مسّجلة لصالح شركة Rockford Corporation داخل الواليات المتحدة 

ودول أخرى.
لالطالع على قائمة كاملة بالتجهيزات القياسية واالختيارية، يُرجى مراجعة 

الصفحتين 21 و 22.

 مالحظة: العالمة التجارية  ®Bluetooth وشعاراتها هي عالمات تجارية 
مسّجلة ومملوكة لشركة  .Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لمثل هذه 

 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION العالمات بواسطة شركة
خاضع للترخيص.

لالطالع على قائمة كاملة بالتجهيزات القياسية واالختيارية، يُرجى مراجعة 
الصفحتين 21 و 22.

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



األلوان الخارجية

األلوان الخارجية وخامة المقاعد

خامات المقاعد

■ متوّفر

مالحظة: قد تختلف األلوان المعروضة قليالً عن األلوان الفعلية نتيجة لعملية الطباعة. ُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

20 19

المواصفات الفنية

White Solid )W37(

Lightning Blue Mica )D06(

Bronze Metallic )C21( Red Diamond )P62( 

Black Mica )X42( White Pearl )W13(

Titanium Gray Metallic )U17(

Sterling Silver Metallic )U25(

■ متوفر     – غير متوفر

*1  نظام التعشيق المستمر في نقل الحركة   
*2  تختلف قيمة التسارع وفًقا لمستوى التجهيزات.   

*3  تمت عملية القياس من ِقبل شركة ميتسوبيشي موتورز. سوف تختلف المسافة الفعلية باألميال اعتماًدا على أسلوبك في القيادة والحفاظ على سيارتك.   
مالحظة: القيادة المتهورة قد ُتعّرضك لإلصابة أو قد ُتلحق الخسائر بالمركبة. ُيرجى االلتزام بقواعد سالمة القيادة دائًما.

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

قماش عالي الجودة مع 
درزات فّضية اللون

قماش قياسي

مالحظة: تتضمن المقاعد الجلدية جلًدا اصطناعًيا على الجوانب والخلفية ومسند الرأس وأجزاء من مساحات الجلوس )وأيًضا على جوانب مسند الذراع المركزي الخلفي ومساند الذراع بالباب وفرش الباب، وخالفه(.

جلد مع درزات برتقالية اللون قماش عالي الجودة مع 
درزات فّضية اللون

GLS GLX الفئة
Black Gray Black  Black اللون الرئيسي المقاعد

جلد مع درزات برتقالية اللون قماش عالي الجودة مع درزات فّضية اللون قماش قياسي
الخامة

■ ■ ■ ■ P62 Red Diamond

■ ■ ■ ■ C21 Bronze Metallic
■ ■ ■ ■ U25 Sterling Silver Metallic
■ ■ ■ ■ D06 Lightning Blue Mica
■ ■ ■ ■ W13 White Pearl
■ ■ ■ ■ X42 Black Mica
■ ■ ■ ■ U17 Titanium Gray Metallic
■ ■ ■ ■ W37 White Solid

دفع ثنائي
1.5 لتر 2.0 لتر

نظام التعشيق المستمر في نقل الحركة*1
GK1WXTHULW GK1WXTMULW GK2WXTMHLW

– ■ ■ GLX
■ – – GLS

المحرك

)4B40( سعة 1.5 لتر مزّود بـ 16 صمام وشاحن توربيني DOHC MIVEC محرك  محرك DOHC MIVEC سعة 2.0 لتر مزّود بـ 
)4B11( 16 صمام النوع

1499 1998 سم3 اإلزاحة الكلية
حقن إلكتروني متعدد النقاط نظام الحقن

Euro-4 Euro-4 مستوى االنبعاثات
5500 / )150( 110 6000 / )150( 110 كيلو وات )حصان(/لفة في الدقيقة )EEC أقصى خرج )صافي
3500-2000/ 250 4200 / 198 نيوتن متر/لفة في الدقيقة )EEC أقصى عزم دوران )صافي

نظام الوقود
بدون رصاص / RON 90 وأعلى نوع الوقود / أوكتين

63 لتر سعة خّزان الوقود
INVECS-III CVT مع وضع رياضي 8 مراحل INVECS-III CVT مع وضع رياضي 6 مراحل ناقل الحركة

محّول العزم نوع القابض
نسبة نقل السرعة

0.378-2.631 D النطاق
2.631 2.631 األولى
1.765 1.493 الثانية
1.313 1.208 الثالثة
1.046 0.940 الرابعة
0.843 0.705 الخامسة
0.664 0.516 السادسة
0.518 - السابعة
0.404 - الثامنة
1.960 1.960 التعشيقة الخلفية
6.386 6.026 نهائي

األداء
10.3 12.1 كيلو وات )حصان(/لفة في الدقيقة التسارع*2 )0-100 كم/س(
195 188 نيوتن متر/لفة في الدقيقة السرعة القصوى*3

أنظمة التعليق
دعامات ماكفيرسون مع نوابض لولبية وقضيب تثبيت األمامية

نوابض لولبية متعددة الوصالت وقضيب تثبيت الخلفية
المكابح

أقراص مهواة األمامية
أقراص الخلفية

نظام التوجيه
ز كهربائًيا( جريدة مسننة مع ترس صغير )معزَّ النوع

الحمولة
1475 1450 1450 كجم الوزن الكلي وزن السيارة فارغة
2100 2100 2050 كجم الوزن اإلجمالي للسيارة

اإلطارات والعجالت
225/55R18 215/70R16 اإلطارات )األمامية والخلفية( 

7.0J x عجالت من سبيكة معدنية مقاس 18 بوصة 6.5J x عجالت من سبيكة معدنية مقاس 16 بوصة العجالت )األمامية والخلفية( 



التجهيزات القياسية واالختياريةالتجهيزات القياسية واالختيارية
■ قياسي     □ اختياري     – غير متوفر■ قياسي     □ اختياري     – غير متوفر

*1  تتضمن المقاعد الجلدية جلًدا اصطناعًيا على الجوانب والخلفية ومسند الرأس وأجزاء من مساحات الجلوس )وأيًضا على جوانب مسند الذراع المركزي الخلفي ومساند الذراع بالباب وفرش الباب، وخالفه(.
]KOS[ 2  غير ُمدمج مع نظام تشغيل بدون مفتاح*

GLX مع وظيفة التحكم في الصوت للفئة Bluetooth®  3  تتضمن مجموعة تجهيزات الصوتيات مفتاح بعجلة القيادة )للتحّدث الحر مع التحكم في الصوت( ونظام تحدث حر عامل بتقنية*
GLS 4  تتضمن مجموعة تجهيزات الصوتيات عجلة قيادة مكسّوة بالجلد ومفتاح بعجلة القيادة )لُمثبِّت السرعة( للفئة*

مالحظات: العالمة التجارية  ®Bluetooth وشعاراتها هي عالمات تجارية مسّجلة ومملوكة لشركة  .Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لمثل هذه العالمات بواسطة شركة MITSUBISHI MOTORS CORPORATION خاضع للترخيص.
العالمة التجارية  ®Rockford Fosgate والشعارات التابعة لها هي عالمات تجارية مسّجلة لصالح شركة Rockford Corporation داخل الواليات المتحدة ودول أخرى.

22 21 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

GLS GLX الفئة
1.5 لتر 2.0 لتر المحرك
4B40 4B11 كود الطراز

دفع ثنائي نوع دفع العجالت
نظام التعشيق المستمر في نقل الحركة ناقل الحركة

قيادة السيارات بمقود على الجانب األيسر نظام التوجيه
– ■ ■ 6.5J x 215/70 وعجالت من سبيكة معدنية مقاس 16 بوصةR16 إطارات مقاس نظام الدفع والشاسيه
■ □ □ لة آلًيا بدرجتين من األلوان إطارات مقاس 225/55R18 وعجالت من سبيكة معدنية مقاس 18 بوصة 7.0J x ُمشكَّ
– ■ ■ )6.5JJ x 215/70 وعجلة من الُصلب مقاس 16 بوصةR16 إطار احتياطي )إطار مقاس
– □ □ )6.5J x 215/70 وعجلة من سبيكة معدنية مقاس 16 بوصةR16 إطار احتياطي )إطار مقاس
■ □ □ لة آلًيا بدرجتين من األلوان( إطار احتياطي )إطار مقاس 225/55R18 وعجلة من سبيكة معدنية مقاس 18 بوصة 7.0J x ُمشكَّ
■ ■ ■ طقم العدة )طقم بسيط( وطقم مرفاع
■ ■ ■ ]EBD[ مع نظام إلكتروني لتوزيع لقوة الكبح ]ABS[ نظام مكابح مانع لالنغالق
■ ■ ■ التحكم النشط في التوازن ]ASC[، ومؤازر صعود المرتفعات ]HSA[، ومؤازر المكابح
■ ■ ■ عجلة قيادة معّززة كهربائًيا
■ ■ ■ شريط عمود داعم أمامي
■ ■ ■ ناقل حركة أوتوماتيكي بقفل لذراع التحويل مع قفل لمفتاح التشغيل
– ■ ■ شبكة أمامية )فضية( ومصّد أمامي بالمنتصف )أسود( التجهيزات الخارجية
■ □ □ مة بالكروم( ومصّد أمامي بالمنتصف )أسود المع( شبكة أمامية )فضية وُمطعَّ
– ■ ■ درع أمامي منزلق )أسود(
■ □ □ درع أمامي منزلق )فضي(
– ■ ■ شريط نافذة جانبي )أسود(
■ □ □ شريط نافذة جانبي )من الكروم(
■ ■ ■ شريط علوي بالجانب )من الكروم(
■ ■ ■ زخارف جانبية لألبواب )سوداء(
□ – – زخارف جانبية لألبواب )فّضية(
– ■ ■ درع خلفي منزلق )أسود(
■ □ □ درع خلفي منزلق )فضي(
■ ■ ■ مرايا لألبواب مزّودة بمصباح انعطاف جانبي )من نفس اللون(
□ – – مرايا لألبواب مزّودة بوظيفة الطي كهربائًيا
■ ■ ■ الزجاج األمامي )زجاج رقائقي مزّود بوظيفة امتصاص األشعة فوق البنفسجية(
■ ■ ■ زجاج الباب األمامي مزّود بوظيفة امتصاص األشعة فوق البنفسجية
■ □ □ زخارف بباب حيز الحمولة )من الكروم( 
□ □ □ قضبان سقف )سوداء(
■ ■ ■ هوائي على شكل زعنفة سمك القرش 
■ ■ ■ جناح سقف
□ □ □ واقيات خلفية من الوحل 
□ – – فتحة سقف بانورامية كهربائية
■ ■ ■ نظام منع التشغيل السالمة واألمن

■ ■ ■
أجهزة حماية من السرقة

- كشف محاولة فتح الباب وغطاء المحرك
- إنذار: البوق، والبوق الخارجي ومؤشر جانبي

■ ■ ■ وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي )SRS( للسائق والراكب األمامي
□ □ □ وسائد هوائية جانبية بنظام تقييد الحركة التكميلي )SRS(، ووسائد هوائية ستائرية بنظام تقييد الحركة التكميلي )SRS(، ووسادة هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي )SRS( لركبة السائق
■ ■ ■ حزام أمان أمامي ثالثي نقاط التثبيت مزّود بوظيفة شّداد القفل للطوارئ ]ELR[ مع شّداد استباقي وحلقة تثبيت قابلة للضبط
■ ■ ■ )ELR( 3 أحزمة أمان خلفية ثالثية نقاط التثبيت مزّود بوظيفة شّداد القفل للطوارئ
■ ■ ■ 2 حلقة تثبيت سفلية وأربطة تثبيت لمقاعد األطفال ISO-FIX )للمقاعد الخلفية(
□ – – ]FCM[ نظام تخفيف أثر التصادم األمامي
□ – – ]LDW[ تحذير مغادرة حارة السير
□ – –  ]LCA[ مع مساعد تغيير حارة السير ]BSW[ تحذير البقعة العمياء
□ – –  ]UMS[ نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية
□ – – ]RCTA[ نظام التحذير من االصطدام الخلفي
■ ■ ■ مصباح توقف LED مثّبت عالًيا
■ ■ ■ ]TPMS[ نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
■ ■ ■ تأمين أقفال األبواب لحماية األطفال )األبواب الخلفية(
■ ■ ■ عجلة قيادة )نمط ثالثي الشعبة( ومقبض ناقل حركة التجهيزات الداخلية
□ – – عجلة قيادة مكسّوة بالجلد )نمط ثالثي الشعبة( مع دهان أسود بيانو وحلية من الكروم ومقبض ناقل حركة مكسّو بالجلد
■ ■ ■ عجلة قيادة تلسكوبية قابلة لإلمالة
□ – – أزرار تبديل السرعات
□ □ □ ُمثّبت السرعة )بما في ذلك مفاتيح التحكم عن ُبعد في عجلة القيادة(
□ □ □ مفتاح بعجلة القيادة )للتحكم في الصوتيات( 
□ □ □ مفتاح بعجلة القيادة )للتحّدث الحر مع التحكم في الصوت( 
■ – – مكبح انتظار كهربائي مع تعليق تلقائي للمكبح
– ■ ■ خامة المقاعد )قماش(
■ – – خامة المقاعد )قماش عالي الجودة به درزات(
□ – – خامة المقاعد )جلد به درزات، ومقعد السائق قابل للتعديل كهربائًيا، وجيب خلف ظهر المقعد(*1
■ ■ ■ وظيفة ضبط انزالق المقاعد الخلفية والتحكم في إمالتها
■ ■ ■ وظيفة طي ظهر المقاعد الخلفية )نمط التقسيم 60:40(
■ ■ ■ 3 مساند رأس بالمقاعد الخلفية
■ – – مسند ذراع مركزي خلفي مع حاملين ألكواب المشروبات 
□ – – سّخانات بالمقاعد األمامية
■ ■ ■ فرش األبواب األمامية والخلفية )قماش بالداخل(
□ – – فرش األبواب األمامية والخلفية )جلد اصطناعي بالداخل(
■ ■ ■ حوامل زجاجات )األبواب األمامية والخلفية(

مقابض األبواب الداخلية     ■)سوداء(     ■)سوداء(       ■)من الكروم(
■ ■ ■ نظام تأمين األبواب المركزي
■ ■ ■ وظيفة الدخول بدون مفتاح عن ُبعد )2 جهاز إرسال(
□ – – نظام تشغيل بدون مفتاح ]KOS[ مع مفتاح تشغيل المحرك )2 جهاز إرسال( )إضاءة أقل ألسطوانة المفتاح(
■ ■ ■ إضاءة أسطوانة المفتاح*2 
– ■ ■ حواجب شمس للسائق والراكب األمامي مزّودة بمرايا زينة، وأغطية، وحوامل بطاقات
■ – – حواجب شمس للسائق والراكب األمامي مزّودة بمرايا زينة، وأغطية، وحوامل بطاقات، ولمبات إنارة
■ ■ ■ تعتيم الرؤية في المرآة الخلفية
■ ■ ■ مقابض مؤازرة قابلة للسحب )مقبض بمقعد الراكب األمامي، ومقبضان بالمقاعد الخلفية(
□ □ □ مقابض مؤازرة قابلة للسحب )مقبض بمقعد السائق، ومقبض بمقعد الراكب األمامي، ومقبضان بالمقاعد الخلفية(
■ ■ ■ شّماعة معطف )ظهر مقعد السائق(

GLS GLX الفئة
1.5 لتر 2.0 لتر المحرك
4B40 4B11 كود الطراز

دفع ثنائي نوع دفع العجالت
نظام التعشيق المستمر في نقل الحركة ناقل الحركة

قيادة السيارات بمقود على الجانب األيسر نظام التوجيه
■ ■ ■ شاشة عرض متعددة المعلومات التجهيزات الداخلية
□ – – ع( شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي ]HUD[ )نمط الُمجمِّ
□ □ □ منفضة سجائر قابلة للخلع مع واّلعة سجائر
■ ■ ■ مقبس كماليات )12 فولت تيار مباشر( )بلوحة أجهزة القياس والبيان(
– ■ ■ صندوق كونسول أرضي مع مسند ذراع
■ – – صندوق كونسول أرضي مع مسند ذراع كبير )جلد اصطناعي(
■ – – درج للنظارة الشمسية
■ ■ ■ مؤشر تغيير موضع
□ □ □ غطاء لحيز األمتعة 
■ ■ ■ صندوق أرضية حيز األمتعة
■ ■ ■ 4 خطاف بحيز الحمولة
■ ■ ■ مصباح داخلي وللقراءة )بالحيز األمامي(
■ ■ ■ مصابيح داخلية )بالحيز الخلفي(
■ ■ ■ مصباح حيز األمتعة
■ ■ ■ نوافذ كهربائية )رفع/خفض تلقائي جهة السائق مع وظيفة مقاومة االنحباس(
■ ■ ■ ُمكّيف هواء أوتوماتيكي تكييف الهواء والصوت
□ – – ُمكّيف هواء أوتوماتيكي مزدوج النطاق
□ □ □ النظام الصوتي Wide 2DIN مع 4 سّماعات، وراديو AM/FM، وُمشّغل MP3/أسطوانات CD، ومنفذ USB )الكونسول األمامي(
□ □ □ شاشة للصوتيات مع 4 سّماعات، وراديو AM/FM، وُمشّغل MP3/أسطوانات CD، ومنفذ USB )الكونسول األمامي(، وشاشة للرؤية الخلفية

□ – –  ،CD أسطوانات/MP3 ل شاشة للصوتيات مع النظام الصوتي الممتاز  ®Rockford Fosgate )بتقنية  ™DTS Neural Surround(، و 9 سّماعات، وراديو AM/FM، وُمشغِّ
ومنفذ USB )الكونسول األمامي(، وشاشة للرؤية الخلفية

□ – – نظام مالحة )MMCS( مع 6 سّماعات، وراديو AM/FM، وُمشّغل MP3/أسطوانات CD، ومنفذ USB )الكونسول األمامي(، وشاشة للرؤية الخلفية

□ – –  USB ومنفذ ،CD أسطوانات/MP3 ل نظام مالحة )MMCS( مع النظام الصوتي الممتاز  ®Rockford Fosgate بقدرة 710 وات، و 9 سّماعات، وراديو AM/FM، وُمشغِّ
)الكونسول األمامي(، وشاشة للرؤية الخلفية

□ □ □ نظام تحدث حر عامل بتقنية  ®Bluetooth مع وظيفة التحكم في الصوت
■ ■ ■ مصابيح هالوجين أمامية علوية مع اختيار المستوى يدوًيا اإلضاءة والرؤية
□ – – مصابيح أمامية LED )إضاءة عالية/منخفضة( مع اختيار المستوى تلقائًيا
□ – – تشغيل/إطفاء المصابيح األمامية تلقائًيا
□ – – ]AHB[ إضاءة عالية تلقائية
■ □ □ ]DRL[ مصابيح سير نهارية
□ – – غاسالت للمصابيح األمامية
■ ■ ■ إضاءة ترحيبية وإضاءة العودة للمنزل
■ □ □ مصابيح ضباب أمامية
■ ■ ■ مجموعة مصابيح خلفية )مصابيح LED بالجزء الخلفي ومصباح التوقف(
■ ■ ■ مصباح ضباب خلفي )جانب السائق(
□ – – مّساحات للزجاج األمامي مستشعرة للمطر
■ ■ ■ مّساحة وغاسل للنافذة الخلفية بتشغيل متقطع

]أسطوانة صوتيات[   □*3   □*3   □*4
ل MP3/أسطوانات CD / مفتاح بعجلة القيادة )للتحكم في الصوتيات( النظام الصوتي Wide 2DIN، ُمشغِّ

مجموعة 
تجهيزات 
الصوتيات

خيارات 
مجموعة 
التجهيزات

]شاشة للصوتيات + كاميرا الرؤية الخلفية[   □*3   □*3   □*4
شاشة للصوتيات / كاميرا الرؤية الخلفية / مفتاح بعجلة القيادة )للتحكم في الصوتيات(

□ – –
]شاشة للصوتيات مع النظام الصوتي Rockford + كاميرا الرؤية الخلفية[

 شاشة للصوتيات مع النظام الصوتي الممتاز  ®Rockford Fosgate / شاشة للرؤية الخلفية / مفتاح بعجلة القيادة )للتحكم في الصوتيات( / مفتاح بعجلة القيادة )للتحّدث الحر مع التحكم في الصوت( / 
نظام تحدث حر عامل بتقنية  ®Bluetooth مع وظيفة التحكم في الصوت / عجلة قيادة مكسّوة بالجلد / مفتاح بعجلة القيادة )لُمثبِّت السرعة(

□ – –
]مجموعة تجهيزات المالحة[

نظام االتصاالت المتعددة من ميتسوبيشي )MMCS( / شاشة للرؤية الخلفية / مفتاح بعجلة القيادة )للتحكم في الصوتيات( / مفتاح بعجلة القيادة )للتحّدث الحر مع التحكم في الصوت( / 
نظام تحدث حر عامل بتقنية  ®Bluetooth مع وظيفة التحكم في الصوت / عجلة قيادة مكسّوة بالجلد / مفتاح بعجلة القيادة )لُمثبِّت السرعة(

□ – –
]Rockford مجموعة تجهيزات المالحة مع النظام الصوتي[

 نظام االتصاالت المتعددة من ميتسوبيشي )MMCS( مع النظام الصوتي الممتاز  ®Rockford Fosgate / شاشة للرؤية الخلفية / مفتاح بعجلة القيادة )للتحكم في الصوتيات( / مفتاح بعجلة القيادة 
)للتحّدث الحر مع التحكم في الصوت( / نظام تحدث حر عامل بتقنية  ®Bluetooth مع وظيفة التحكم في الصوت / عجلة قيادة مكسّوة بالجلد / مفتاح بعجلة القيادة )لُمثبِّت السرعة(

– □ □ ثة 1[ ]مجموعة تجهيزات ُمحدَّ
درع أمامي منزلق )فضي( / زخارف بالباب )من الكروم( / شريط نافذة جانبي )من الكروم(

مجموعة 
التجهيزات 

الخارجية
 GLX للفئة(

فقط(
– □ □ ثة 1( ثة 2[ )باإلضافة إلى مجموعة التجهيزات الُمحدَّ ]مجموعة تجهيزات ُمحدَّ

مة بالكروم( ومصّد أمامي بالمنتصف )أسود المع( مصابيح ضباب أمامية / مصابيح سير نهارية ]DRL[ / شبكة أمامية )فضية وُمطعَّ

– □ □ ثة 2( ]مجموعة تجهيزات العجالت واإلطارات مقاس 18 بوصة[ )باإلضافة إلى مجموعة التجهيزات الُمحدَّ
لة آلًيا بدرجتين من األلوان / قضبان سقف )سوداء( إطارات مقاس 225/55R18 وعجالت من سبيكة معدنية مقاس 18 بوصة 7.0J x ُمشكَّ

□ – – ]مجموعة التجهيزات األساسية[
]HUD[ مفتاح بعجلة القيادة )لُمثبِّت السرعة( / عجلة قيادة مكسّوة بالجلد / أزرار تبديل السرعات / شاشة عرض المعلومات على الزجاج األمامي

مجموعة 
التجهيزات 

الداخلية
 GLS للفئة(

□فقط( – – ]مجموعة التجهيزات الرياضية[ )باإلضافة إلى مجموعة التجهيزات األساسية(
مرايا لألبواب مزّودة بوظيفة الطي كهربائًيا / نظام تشغيل بدون مفتاح ]KOS[ مع مفتاح تشغيل المحرك / ُمكّيف هواء أوتوماتيكي مزدوج النطاق

□ – – ]مجموعة تجهيزات LED[ )باإلضافة إلى مجموعة التجهيزات الرياضية(
زخارف جانبية لألبواب )فّضية( / مصابيح أمامية LED / مّساحات للزجاج األمامي مستشعرة للمطر / قضبان سقف )سوداء( / عازل ضوضاء / غاسالت للمصابيح األمامية

□ – – )LED مجموعة التجهيزات الجلدية[ )باإلضافة إلى مجموعة تجهيزات[
خامات المقاعد )جلد به درزات(

□ – – ]الجلود + فتحة سقف + مجموعة تجهيزات نظام تخفيف أثر التصادم األمامي[ )باإلضافة إلى مجموعة التجهيزات الجلدية(
]FCM[ فتحة سقف بانورامية كهربائية / نظام تخفيف أثر التصادم األمامي

□ – – ]مجموعة تجهيزات السالمة[ )باإلضافة إلى الجلود + فتحة سقف + مجموعة تجهيزات نظام تخفيف أثر التصادم األمامي(
]UMS[ مستشعرات ركنية )8 نقاط( / نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية


