Specifications
Dimensions
Length x Width x Height
Engine
Capacity
Transmission
Maximum Power (HP/rpm)
Maximum torque (N•m/rpm)
Tank Capacity, approx. in l
Driveway
Drive Mode
Exterior
Alloy Wheel
LED Headlights
Daytime Running Lamps (DRL)
DLA (Dynamic Lighting Assist)
Electric Height-ajustable Headlamps
LED Tail-lamp
LED Front and Rear Foglights
Automatic Wiper
Roof Rails
Interior
Panoramic Sunroof
Leather Steering Wheel
Multi-functional and 4-Way Manually Adjustable Steering
Wheel
Seat Ventilation for Driver and Front Passenger
Seat Heating for Driver and Front Passenger
Driver's Seat Adjustment
Front Passenger's Seat Adjustment
Dual-Zone Automatic Air Conditioning
Rear AC Vents
Electronic Anti-Glare Rearview mirror
Electric Rearview mirror
Electrically Adjustable and Foldable Side View Mirrors with
Turn Signal Light
Media
Infotainment Screen
Apple Carplay and Android Auto
Speakers
Multimedia
Head-up Display (HUD)
Instrument Cluster
Wireless Mobile Charging
Safety and Convenience
360 Camera
Keyless Entry System
Steering Mode (Light-Comfort -Sport)

High

Top

4657 × 1886 × 1724

4657 × 1886 × 1724

2.0 Turbo 4-Cylinders
7DCT
201
320
60L
2WD
Normal/Sport/ECO/Snow

2.0 Turbo 4-Cylinders
7DCT
201
320
60L
2WD
Normal/Sport/ECO/Snow

18' Alloy

19' Alloy
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المواصفات
األبعاد
 الطولx  العرضx االرتفاع
المحرك
 عدد الصمامات/عدد األسطوانات
ناقل الحركة
)القوة (حصان
)دورة في الدقيقة/م.العزم (نيوتن
)سعة خزان الوقود التقريبية (لتر
الدفع
أنماط القيادة
المواصفات الخارجية
العجالت
LED أضواء أمامية
إضاءة نهارية
مساعد اإلضاءة الديناميكي
مصابيح أمامية كهربائية مع قابلية ضبط االرتفاع
 مصباح خلفيLED
أضواء ضبابية أمامية وخلفية
مساحات أوتوماتيكية
قضبان بالسقف للتحميل
المواصفات الداخلية
فتحة سقف بانوراما
عجلة قيادة جلدية
 اتجاهات4 عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يدويا في

×
6 Way Powered
4-Way Manual

6 Way Powered
4-Way Powered
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a
a
a

a
a
a
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خاصية تهوية وتدفئة المقعد للسائق والراكب األمامي
خاصية تدفئة مقعد السائق والراكب األمامي
تعديل مقعد السائق
تعديل مقعد الراكب
مكيف هواء اوتوماتيكي ثنائي القطب
فتحة مكيف هواء خلفية
مرآة للرؤية الخلفيه بخاصية التعتيم اآللي
مرآة للرؤية الخلفيه بقدرة تعديل كهربائية

a

a

مرايا جانبية قابلة للطي والتعديل الكترونيا مع مصباح إشارة االنعطاف

10.25 Inch Touch screen

10.3 Inch Touch screen

a

a

8 Speakers
Bluetooth + USB
×
10.25 Inch
×

8 Speakers
Bluetooth + USB

a
a

النظام الترفيهي
شاشة ترفيه تعمل باللمس
كاربالي وآندرويد أوتو
السماعات
الوسائط
 لعرض المعلوماتHead-up Display نظام
لوحة العدادات
خاصية الشحن الالسلكي للهواتف الذكية
األمان والراحة
 درجة360 كاميرا
دخول ذكي بدون مفتاح
(Light-Comfort -Sport) وضعية التوجيه

a

10.25 Inch
a

×

a
a
a

Keyless Start System

a

a

تشغيل المحرك بدون مفتاح

Auto Start/Stop Button
Parking Aid System
Lane Departure Warning and Lane-Keeping Assist + Lane
Center Keeping Assist
Blind Spot Warning (BSW) and Lane Change Assist (LCA)
Traffic Jam Assistance
Adaptive cruise control (ACC)
Driver Drowsiness Detection
Hill Descent Control (HDC)
Hill-start Assist Control (HHC)
Electronic Stability Programme (ESP)
Traction Control System (TCS)
Forward Collision Warning (FCW) + Automatic Emergency
Braking (AEB)
MEB (Maneuver Emergency Brake)
Brake Assist (BA)
Air Bags
Remote Controlled Window Closed
Tyre Pressure Monitoring System
" " Available
"×" Not Available

a
a

a
a

زر تشغيل وإطفاء
نظام الركن التلقائي

a

a

نظام التحذير والمؤازرة للمحافظة على المسار

×
a
a
a
a
a
a
a
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Dual + Front Side

Dual + Front Side + Side Curtain

a
a

a
a

)LCA( ) ومساعد تغيير المسارBSW ( نظام تحذير النقطة العمياء
نظام المساعدة باالزدحام المروري
مثبت السرعة
رصد نعاس السائق
نظام التحكم في هبوط المنحدرات
مؤازرة االنطالق على المنحدرات
التحكم االلكتروني بالثبات
TCS نظام التحكم بالتماسك
نظام التنبيه من التصادم االمامي
مساعد التوقف في حاالت الطوارئ
MEB الكبح للمناورة عند الطوارئ
نظام مساعدة الفرامل اآللي
وسائد هوائية
نوافذ كهربائية
نظام قياس ضغط العجالت
" " متوفر
"×" غي متوفر
ر

Haval reserves the right to change the specification at any time

STARTING FROM
KD 6,299

رز
التجهيات بأي وقت كان
بتغيي المواصفات و
تحتفظ رشكة هاڤال بحقها
ر

