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ُصّمم ليخوض كل المغامرات بنجاح.
ليتحدى ويتفّوق ويتمّيز.

ليمضي بصالبته من دون أن يتوّقف عندها.
لذا فقد وضعناه في مواجهة اختبارات وعرة

لنصل بك إلى أعلى مستويات الصالبة والثقة.

يتخطى الصالبة

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

 [W85] بمقصورة مزدوجة ونظام الدفع الرباعي مع تجهيزات اختيارية/ أبيض ماسي GLX



تعكس الخطوط الرفيعة المنحوتة قّوة في الشخصية واألداء. كما يتمّيز الهيكل األمامي
بدرع جّبار وديناميكي يخطف القلوب بقوة شكله ما إن تلمحه األعين، ويبهرها بأناقته ومظهره

الرياضي الجامح. مما يجعل هذه الشاحنة مثاًال للصالبة من مقّدمتها إلى آخر نقطة فيها.

مظهر مفعٌم بالقّوة

[U28] بمقصورة مزدوجة ونظام الدفع الرباعي مع تجهيزات اختيارية / رمادي معدني غرافيتي GLX  :يسار
[U25] بمقصورة مزدوجة ونظام الدفع الرباعي مع تجهيزات اختيارية / فضي ناصع معدني GLX  :يمين

4 3 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق. لمزيد من التفاصيل، يرجى استشارة وكيل/موّزع ميتسوبيشي موتورز المحلي.



هنا تلتقي األشكال النابضة والتفاصيل الرفيعة مع صالون داخلي فخم لتقّدم أروع مستويات الراحة
وتسمو بالقيادة إلى مستوى آخر. كما تتيح المنصة المركزية ووحدة تشغيل وسائط االتصال شكًال جبارًا

ومثاليًا لشاحنات البيك آب، في حين سيغمرك حشو المقاعد الناعم ومسند الذراع ورافعة فرامل
التثبيت بشعور مملؤه بالفخامة واألناقة.

مقاعد أمامية فخمة

٤

عندما تعيش األناقة في قلب الصالبة

 GLX بمقصورة مزدوجة ونظام الدفع الرباعي مع تجهيزات اختيارية / تجهيزات داخلية من القماش

٣

٢

٢
١

٥

دواعم معّززة
للّساق

دواعم جانبية
أفضل

دواعم جانبية
أفضل

مسند مالئم
الحتواء الجسم

بثبات

فرش مركزي
أعمق

دواعم أكتاف
عريضة

6 5 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق. لمزيد من التفاصيل، يرجى استشارة وكيل/موّزع ميتسوبيشي موتورز المحلي.



 GLX بمقصورة مزدوجة ونظام الدفع الرباعي مع تجهيزات اختيارية / تجهيزات داخلية من القماش
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صحيح أن الحياة رحلة، لكّن رحلتك مع L200 ذات المقصورة المزدوجة ستغدو تجربة في منتهى الراحة
والرفاهية، كيف ال وهو يضع بين يديك كل عوامل االسترخاء بما في ذلك مساحة إضافية لتفرد قدميك

وتريحهما. هذا وتم تعزيز المقاعد بجودة عالية لتضفي السعادة عليك وعلى كل من يرافقك. كما
ستنعم بقيادة كلها سكينة وهدوء بفضل خواص عزل الصوت الموضوعة بإتقان مع مواد لتخميد االهتزازات.

لذا تأّكد أنك ستجد كل ما تتطّلع إليه في  L200، بما في ذلك مزايا للتخزين تضمن لك تأدية
جميع مهامك قرير العين.

رحلة ملؤها الهدوء واالسترخاءمقصورة بطول ال مثيل لهمساحات ملؤها الرحابة
١
٢

٢ ١

٣

٣
٤

٤

خدمة لوحة المعّدات المخّمدة للصوت
خامة األرضية المخّمدة للصوت

مواد عزل الضوضاء بالمصد ولوحة أجهزة القياس والبيان
خامة الهيكل المخّمدة للصوت
*يمكن أن تختلف التجهيزات باختالف الطراز.

8 7 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق. لمزيد من التفاصيل، يرجى استشارة وكيل/موّزع ميتسوبيشي موتورز المحلي.



قيادة أساسها الثقة

[U25] بمقصورة مزدوجة ونظام الدفع الرباعي مع تجهيزات اختيارية / فضي ناصع معدني  GLX 

10 9 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق. لمزيد من التفاصيل، يرجى استشارة وكيل/موّزع ميتسوبيشي موتورز المحلي.

مهما كانت التحديات التي ستواجهها في الطريق، ال شك أنك ستبقى متحّكمًا في
القيادة مهما طالت المسافات أو اختلفت المسارات. وسواء أردت أن تجتاز منحدرات جبلية صخرية

أو صادفتك دروب طينية أو ثلجية زلقة، فسيتيح لك L200 قيادة بأعلى معايير األداء حتى
تتخطى جميع التحديات بثقة وثبات.



.

 [W85] بمقصورة مزدوجة ونظام الدفع الرباعي مع تجهيزات اختيارية / أبيض ماسي  GLX 

تم تصميم L200 للوصول إلى أقصى درجات الثبات والسحب، فهيكله الجّبار يساهم في مضي السيارة قدما وتحّكمك فيها بثبات، 
كما أن بدنه القوّي مصّمم ليتناسب مع وظائف ديناميكية الهواء ألداء مّتزن على الطرق السريعة. في حين يتمّيز L200 بسحب مع 

خاصية الدفع الرباعي، مما يجعله جديرًا بأن يعتمد عليه مع نظام تعليق متطّور يضمن ثبات السيارة عند سيرها وتحكمك في 
قيادتها على الدوام مهما اختلفت الظروف المحيطة بالطريق.

على درب الثقة

االختيار السلس لخاصية الدفع الرباعي
انتقل بسهولة من األداء السلس للدفع الثنائي (2H)  على الطريق السريع إلى سحب الدفع الرباعي (4H)  أثناء القيادة بسرعة تصل إلى ۱۰۰كم/ساعة. كما يمكنك 

التحويل إلى السحب بالعجالت األربع بنقرة إصبع على ذراع نقل السرعة في وضع 4H أو بالدخول في وضع 4L، والذي يوّفر نسب تغيير سرعة أقل وعزم
دوران أعلى للقيادة بسرعة أبطأ في الدروب الوعرة.

              
  .4L4 وH 4 بسرعة تصل إلى ۱۰۰ كم/ساعة كحد أعلى. يجب أن تكون السيارة متوقفة أثناء التنّقل بين الوضعينH2   وH مالحظة: تتيح لك خاصية االختيار السلس للدفع الرباعي التنقل بين الوضعين

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة دليل المالك.

2H(دفع ثنائي عالي المدى)

االختيار األمثل للظروف الطبيعية للطريق. تستقبل 
العجالت الخلفية فقط القدرة، مما يمنحك قيادة 

سلسة وهادئة وموّفرة للوقود. 

4H(دفع رباعي عالي المدى)

مناسب للدروب الوعرة وظروف القيادة الخطيرة. 
تستقبل جميع العجالت عزم الدوران، مما يتيح سحبًا 

أفضل يبقيك بعيدًا عن أي صعاب.

4L(دفع رباعي منخفض المدى)

أفضل اختيار لتحكم كله ثقة مع كافة الدروب 
الوعرة. ينتقل أداء العجالت األربع إلى ترس السرعة 

المنخفضة للوصول إلى أقصى حدود السحب عبر 
األوحال أو الرمال. 

12 11 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق. لمزيد من التفاصيل، يرجى استشارة وكيل/موّزع ميتسوبيشي موتورز المحلي.

محرك  دیزل سعة ۲٫٥ لتر مع 
شاحن توربیني مزّود بمبّرد داخلي

DOHC DI-D
ال شك أنك ستجد في محرك دیزل سعة ۲٫٥ لتر مع 

شاحن توربیني مزّود بمبّرد داخلي كل ما تتطلبھ 
حیاتك سواء كنت تود أداء عملك أو االستمتاع بوقتك. 
كما أن نظام الحقن المباشر یعمل على التوزیع الفّعال 

للوقود لبلوغ أقصى مستویات األداء، وتخفیف 
انبعاثات ثاني أكسید الكربون والحصول على القوة 

المنشودة.

محرك  دیزل سعة ۲,٤ لتر مع 
شاحن توربیني مزّود بمبّرد داخلي

DOHC DI-D
كفاءة كبیرة في استھالك الوقود. تخفیف انبعاثات ثاني 

أكسید الكربون بشكل كبیر. یمنحك محرك توربو 
دیزل ذي الوزن الخفیف سعة ۲٫٤ لتر كل القوة 

والفعالیة التي تتطلّبھا رحالتك. مزایا متطّورة بمعاییر 
راقیة بما فیھا كتلة أسطوانات المحّرك المصنوعة من 

األلومینیوم وماسورة تجمیع بنظام حقن مباشر.

ناقل حركة یدوي بـ ٦ سرعات
تتیح لك الست سرعات تحّكماً كامالً في أداء سیارتك، 

بما یناسب جمیع ظروف القیادة. ھذا ویساھم ناقل 
الحركة الصلب بتصمیمھ األنیق وكفاءتھ العالیة في 

التحكم في التعلیق وتخفیفھ مما یضفي على عمل 
السیارة سالسة أكبر. كما أن ذلك یؤدي عموماً إلى 

تحسین كفاءة استھالك الوقود.
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محرك دیزل ســعة ۲٫٤ لتر مع شــاحن توربیني 
 DOHC DI-D مــزّود بمبّرد داخلي

(۱۰۰ كیلــوواط/۳٥۰۰ دورة في الدقیقة)

محرك  دیزل سعة ۲٫٥ لتر مع شاحن توربیني مزّود 
بمبّرد داخلي DOHC DI-D (۹٤ كیلوواط/٤۰۰۰ 

دورة في الدقیقة)

محرك SOHC  سعة ۲,٤ لتر 
و۱٦ صّمام بنظام الحقن متعدد 

(MPI) النقاط
سواء كنت تود سحب حموالت ثقیلة أو رغبت في 

االنطالق بسرعة على الطریق السریع، فإن محرك 
SOHC سعة ۲٫٤ لتر یمنحك المزید من القوة الوافرة 
وعزم الدوران بأقل مستویات الضوضاء واالھتزازات.

محرك SOHC سعة ۲٫٤ لتر و۱٦ صّمام بنظام 
الحقن متعدد النقاط (MPI) (۹۷ كیلو وات/٥۲٥۰ لفة 

في الدقیقة)

سرعة المحرك (لفة في الدقیقة)

ن القوة (كیلوواط)
ورا

الد
زم 

ع

سرعة المحرك (لفة في الدقیقة)

ن القوة (كیلوواط)
ورا

الد
زم 

ع

سرعة المحرك (لفة في الدقیقة)

ن القوة (كیلوواط)
ورا

الد
زم 

ع
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 [W85] بمقصورة مزدوجة ونظام الدفع الرباعي مع تجهيزات اختيارية/ أبيض ماسي GLX 

تحّكم يضاهي وعورة الطريق
تم تصميم L200 لتسير على أصعب الدروب، لتتسّلق تاللها وتتخطى صعابها وعقباتها، ألن التحديات

تأتي بكل األحجام واألشكال. 

زاوية سير جانبية 

زاوية انحدار الحدبة

زاوية االقترابزاوية االبتعاد

تم تطوير القدرة على القيادة سواء على الطرق الممّهدة أو على الطرق الوعرة. كما تم كذلك تحسين الرؤية األمامية عبر تطوير غطاء المحّرك والمّساحات.
- تسري الزوايا المشار إليها عند تركيب إطارات مقاس 205R16C والعتبات الجانبية الخلفية العصرية.

- زاوية االبتعاد ۲۸° من دون العتبات الجانبية الخلفية العصرية.

نصف قطر استدارة ٥،٩ م رائد في فئته
نصف قطر االستدارة صغير بشكل مذهل بالنسبة لسيارة بهذا الحجم،

مما يمنح L200 ميزة سهولة الصف والمناورة. 

14 13 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق. لمزيد من التفاصيل، يرجى استشارة وكيل/موّزع ميتسوبيشي موتورز المحلي.
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(EBD) مع نظام توزيع قوة المكابح اإللكتروني (ABS) نظام منع غلق المكابح

440Mpa
590Mpa
980Mpa

مقاييس السالمة الصلبة

 RISE أداء تصادم السالمة يزيد بشكل ملحوظ عن طريق بدن السيارة بتقنية
(تحرير أثر السالمة المعزز)، والذي يمتص الطاقة بكفاءة ويحافظ على 

تكامل المقصورة العالي في حالة التصادم.

تتولى الشدادات االستباقية بأحزمة األمان األمامية 

تثبيت أحزمة األمان تلقائيًا في حال التصادم األمامي، 

لتساعد في تأمين السائق والراكب األمامي وتقّلل من 

قّوة التصادم أثناء انتفاخ الوسادات الهوائية األمامية.

يقوم نظام التحكم النشط في التوازن والسحب بتنظيم قوة المكابح بشكل مستقل على العجالت أثناء االنحراف، 

للمساعدة في اإلبقاء على المركبة في توازن ممتاز عند الحاجة لذلك. كما أنه يعّزز السحب لمنع فقد عزم الدوران حتى عند 

اكتشاف دوران العجلة عن طريق التحكم في خرج المحّرك وتطبيق قّوة المكابح على العجالت التي تدور. 

يمنحك نظام منع غلق المكابح في L200 القدرة على المناورة المفاجئة بأمان حول العوائق وأنت تبطئ السرعة. هذا 

ويساعد نظام توزيع قوة المكابح اإللكتروني في تطبيق قوة إضافية للمكابح الخلفية حسب الحاجة، مما يتيح توقفًا 

أسرع للسيارة حتى وإن كان معك رّكاب وحمولة ثقيلة.

تعد إمكانيات التحكم لنظام التحّكم النشط في التوازن والسحب تكميلية فقط، لذلك يرجى القيادة بأمان وعدم االعتماد فقط على هذه الوظائف أثناء القيادة. تأّكد من استخدام إطارات من النوع نفسه والمقاس المحدد لكل العجالت األربع. تجّنب تركيب أي ترس 
تفاضلي محدود االنزالق من التروس المتوّفرة باألسواق في مركبتك. لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على دليل المالك.

يمكن لنظام منع غلق المكابح (ABS) أن يساعد السائق في تجّنب المواقف غير اآلمنة أثناء استعمال المكابح، ولكنه ال يمكن أن يغني أبدًا عن القيادة اآلمنة. وال يقّلل نظام منع غلق المكابح (ABS) دائمًا من مسافات التوقف. ويمكن لمسافة التوقف التأثر بالعديد 
من العوامل، بما في ذلك حالة سطع الطريق ومعامل االحتكاك بين اإلطارات وسطح الطريق.

تستخدم في نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات 

مستشعرات أجهزة إرسال في العجالت هدفها مراقبة 

ضغط الهواء في اإلطارات، فضًال عن نظام تنبيه في 

لوحة العّدادات يضيء كلما انخفض الهواء في إطار أو 

أكثر انخفاضًا كبيرًا. 

Rise بدن السيارة بتقنية

آلية الشد المزدوجة (مقعد السائق)

بدون التحكم النشط في التوازن والسحب
(انزالق العجالت الخلفية)

بدون نظام التحكم النشط
في التوازن والسحب

(انزالق العجالت األمامية)

نقطة الكبح

الركاب والحمولة بدون نظام توزيع
قوة المكابح اإللكتروني.

[ASTC] نظام التحكم النشط في التوازن والسحب

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
(TPMS)

جسم صلب خفيف الوزن

يتمّيز هيكل السيارة بقوة كبيرة وخفة في الوزن بفضل االستخدام 
الكثيف لأللواح الفوالذية التي تمتاز بمقاومة شد عالية، تساهم 

من جانبها في إضفاء مستوى عاٍل من السالمة عند حدوث التصادم.

في حالة التصادم، تساعد الوسادات الهوائية بنظام تقييد الحركة 
التكميلي (SRS) في حمايتك وحماية الراكب األمامي عن طريق 

امتصاص قوة األثر. 

فئة
فئة
فئة

نظام الوسادات الهوائية للسائق والراكب األمامي

 [M08] بمقصورة مزدوجة ونظام الدفع الرباعي مع تجهيزات اختيارية / برتقالي لؤلئي مشع GLX 

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

مالحظة: تعد الوسائد الهوائية جزءًا من نظام التقييد اإلضافي (SRS). لتخفيف حدة اإلصابات بفعل فتح الوسائد الهوائية، ما عليك سوى االلتزام بوضع حزام األمان باستمرار والجلوس بشكل مستقيم في وسط المقعد مع عدم االرتكاز على باب السيارة. ينبغي 
أن تحرص دومًا على جلوس األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم ۱۲ سنة في المقاعد المخصصة لهم في الخلف. ال تضع أبدًا مقعد الرضيع الموجه نحو خلف السيارة في المقعد األمامي. لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على دليل المالك واإلرشادات الخاصة بكيفية 

حماية طفلك.  

الركاب والحمولة مع نظام توزيع
قوة المكابح اإللكتروني. 
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475 مم 

 1520 مم

1470 مم

صالبة تغمرك بالثقة
صّمم L200 ليتعامل مع أي تحديات تصادفك أثناء العمل. فسعة التخزين العالية والصالبة متوافقان 

بشكل رائع، إضافة إلى وجود مساحة رحبة ستغمر كل من يرافقك بالراحة. كما يساهم التصميم 
االنسيابي في الوصول إلى ديناميكية هوائية رائدة واالستمتاع بقيادة هادئة وسلسة.

ال ينسى L200 وظيفته الحقيقية أبدًا، إذا سيوّفر لك كل المساحة والثقة التي تحاجها كّلما هممت بالقيام بعمل شاق. كما 
يتيح لك حوض الحمولة الصلب كل الرحابة التي يقتضيها عملك.

يمتاز هذا النظام بكونه نظام تعليق 
مزدوج مع نوابض لولبية وقضيب تثبيت 

في الجزء األمامي باإلضافة إلى نوابض 
صفيحية مهمة فوق المحور في الجزء 

الخلفي لسحب أفضل. كل ذلك يمنح 
الراكب شعورًا بالراحة والثبات طوال 

الرحلة.
*قد تختلف المواصفات باختالف الطراز.

*۲: مقاسة من حواف القّمة*۱: مقاسة من قاع الحوض

مساحة رحبة

مقصورة فرديةمقصورة مزدوجة

نظام تعليق قوي

في الجزء األمامي، تتمّيز حجرة المحّرك بصالبة أكبر، إلى جانب وجود قادح زنق 
مزدوج في آلية سالمة غطاء المحّرك مما يساهم في تعزيز المتانة والسالمة. 

أما في حوض الحمولة، فاألركان الخلفية معّززة لتوزيع قوة الصدم عند تغيير 
الحمولة وتمنع الضرر مثل التصّدعات في اللوحات الجانبية.

تصميم متين

هيكل قوي

قد مركبتك في أجواء ملؤها الراحة مع 
نظام تعليق خلفي يتيح لك التعامل 

بسهولة مع مختلف الدروب مهما 
كانت وعورتها وصعابها. كما ستمنحك 

النوابض الصفيحية المحّسنة والقطر 
الزائد ألجهزة امتصاص الصدمات رحلة 

سلسة من دون اهتزازات.

نظام تعليق خلفي مطّور

آلية سالمة غطاء المحّرك مزّودةأركان خلفية معّززةغرفة محرك أكثر صالبة
بقادح زنق مزدوج

  [U25] بمقصورة فردية ونظام الدفع الثنائي مع تجهيزات اختيارية /  فضي ناصع معدني GL :يسار

 [W32] بمقصورة فردية ونظام الدفع الثنائي مع تجهيزات اختيارية /   أبيض خالص GL :يمين

18 17 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق. لمزيد من التفاصيل، يرجى استشارة وكيل/موّزع ميتسوبيشي موتورز المحلي.
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التجهيزات القياسية والخيارات

يتيح مشغل أسطوانات CD مع منفذ USB على الكونسول األرضي للتواصل مع أجهزة 
iPod أو مع أي مشغل سمعي آخر سواء بهدف شحن بطارياتك أو االستمتاع إلى 

موسيقاك المفّضلة.

CD/MP3 مشغل أسطوانات

النظام اإللكتروني للتحكم في الوقت واإلنذارات

نظام الدخول من دون مفتاح

يتيح لك نظام الدخول من دون مفتاح 
بغلق وفتح قفل األبواب بالضغط على 

جهاز دخول من دون مفتاح. ويتم تزويد 
مالك المركبة بجهازين، ما من شأنه أن 

يوّفر راحة أكبر للمتزّوجين.

مؤّقت زجاج النوافذ الكهربائية
حتى بعد إطفاء المحّرك، يمكن فتح النوافذ الكهربائية أو غلقها لمدة ۳۰ 

ثانية قبل فتح الباب.

النظام األوتوماتيكي إلعادة غلق األبواب
خالل ۳۰ ثانية من الضغط على زر الفتح من خارج السيارة، يعيد هذا النظام 

غلق جميع األبواب أوتوماتيكيًا إذا لم يتم فتح أحدهما.

وظيفة اإلطفاء األوتوماتيكي للمصابيح األمامية
بعد إيقاف تشغيل المحّرك والخروج من المركبة تنطفئ المصابيح األمامية 

أوتوماتيكيًا، للمساعدة في الحفاظ على طاقة البّطارية.

المّساحات األوتوماتيكية القابلة للضبط حسب السرعة
تعمل مّساحات الزجاج في وضع التوقيت Timing بشكل أسرع مع السرعات 

العالية للمركبة.

إطارات مقاس                                                 عجالت فوالذية 
مقاس ۱۵ بوصة (أغطية مركزية من الكروم)

إطارات مقاس                                                   عجالت فوالذية
مقاس ١٦ بوصة (أغطية مركزية من الكروم)

إطارات مقاس                                                   عجالت من سبيكة
معدنية مقاس ١٦ بوصة

+205 R16C 8PR

مقبض للباب الخلفي من الكروم          جديدمرايا أبواب أوتوماتيكية من الكروم      جديدمقابض أبواب خارجية من الكروم

إطار واٍق للجزء الخلفي من بدن السيارة

عتبات جانبية          جديد

خّطاف داخلي بحوض الحمولة x ۶خطافات خارجية قضيبية النوع بحوض الحمولة

خطوط جانبية (المقصورة المزدوجة)شعار ”MITSUBISHI“ على الباب الخلفي 

20 19 مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق. لمزيد من التفاصيل، يرجى استشارة وكيل/موّزع ميتسوبيشي موتورز المحلي.

+195 R15C 8PR+205 R16C 8PR

عجلة قيادة رباعية الشعبة من مادة اليوريثان عجلة قيادة ثالثية الشعبة من مادة اليوريثان عجلة قيادة قابلة لإلمالة

جديد تدوير الهواء في المقاعد الخلفية

يضمن نظام تدوير الهواء المجّهز في سقف المركبة استمتاع الركاب بدرجة حرارة مثالية 
ستنعش حتمًا كافة رحالتهم. حيث يقوم النظام بنقل الهواء بكفاءة كبيرة في كافة أرجاء 

مقصورة السيارة، كما تم التحكم باتجاه الهواء وقوته حتى ينعم جميع من في المركبة 
بنسمات الهواء المنعشة.
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(C06)

(D23)

(M08)

(P63)

(U25)

(U28)

(W32)

(W85)

(X37)

 (C06) بني رمادي معدني

(U25) فضي ناصع معدني

(X37) أسود حالك حجري

(D23) أزرق معدني خّفاق

(W32) جديدأبيض خالص      (W85)  أبيض لؤلئي

برتقالي لؤلئي مشع (M08)       جديد

األلوان الخارجية

تجهيزات وألوان المقاعد

الفئة

تشكيالت األلوان الداخلية والخارجية  تجهيزات وألوان المقاعد

أحمر خالص منقشع  (P63)      جديد

رمادي غرافيتي معدني (U28)       جديد

قماش (رمادي قاتم)قماش (رمادي فاتح)فينيل (رمادي )
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■                   □                  – 

Grayish Brown Metallic (C06)

Sterling Silver Metallic (U25)

Jet Black Mica (X37)

White Solid (W32)

Impulse Blue Metallic  (D23)Sunflare Orange Pearl (M08)    

Graphite Gray Metallic  (U28)    

Red Solid Clear (P63)    

White Diamond (W85)    

األلوان الخارجية

Vinyl (Gray)Fabric (Light Gray)Fabric (Dark Gray)

قد تختلف األلوان المعروضة قليًال عن األلوان الفعلية نتيجة لعملية الطباعة. يرجى استشارة وكيل/موّزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمعرفة األلوان الفعلية.

مقصورة مفردة

قياسي

مقصورة مزدوجة

اختياريغير متاح

فينيل (رمادي )

قماش (رمادي فاتح)

قماش (رمادي قاتم)

بني رمادي معدني

أزرق معدني خّفاق

برتقالي لؤلئي مشع

أحمر خالص منقشع

فضي ناصع معدني

رمادي غرافيتي معدني

أبيض خالص

أبيض لؤلئي

أسود حالك حجري

New

NewNew

New
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